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Alhamdu lillah was syukru lillah, pada tahun 1408 H/1988 M

ini, buku TAUHID KHALIS telah terbit untuk ketiga kalinya.
Pada tahun 1970-an, semula buku ini hanya diterbitkan dalam

bentuk brosur (cetakan ke I dan ke II).
Satu dengan lain hal, karena buku ini hanya disajikrin untuk

mengisi mata acara pelajaran tauhid pada TC TC (Training Center)
Darul Arqam Muhammadiyah tingkat pimpinan Wilayah dan Da-
erah se Jawa Barat.

Mengingat banyaknya permintaan dari sana sini, maka baiu
sekarang dapat diterbltkan dalam bentuk buku cetakan, walaupun
masih bersifat sederhana.

Sumber buku ini pada dasarnya saya susun dari kitab kitab
aqiedah karangan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian
saya ramu dengan kitab kitab yang lainnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini,
saya mengucapkan terima kasih dengan iringan do'a : "Jazakumul-
lahu khairan katsiran"

Atas'segala kekurangannya, saya mohon maaf dan perbaikani
penyempurnaan.

Semoga buku ini bertambah manfaatnya. Terutama bagi anak
anak saya di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah
Daerah Garut.

Nashrun minallah.

GARUT, Maret 1988i1408
Penyusun,

ABU HANIEFAH
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I. PENDASARAN/TAHMID.

Kalau kita teliti secara seksama, baik dalam ayat ayat Al Qur-
'an maupun dalam sunnah sunnah Rasul, maka kita akan mudah
dapat menarik satu kesimpulan, bahwa pada garis beiarnya ajaran '

ajaran Islam terbagi kepada dua bagian yang sangat asasi dan fun-
damental; yang pertama "AQIEDAH" dan yang kedua "SYARI-
tAH". 

!
"AQIEDAH" : adalah ajaran ajaran Islam'yang berhubungan

dengan pokok pokok kepercayaan. Artinya: berupa pokok pokok
prinsip yang trarus diimani oleh setiap orang yang mengaku "MUS-
LIM". : '

Oleh karena itulah, AQIEDAH ini juga lazim disebut dengan
istilah "n4AN". Malah penlgambaran Ai qur'un-pun secara shareh
dan mantuq justru lebih banyak dengan sebutan IMAN itu.

"SYARI'AH" : adalah ajaran ajaran Islam yang berhubungan
dengan tata cara atau tata laksana IBADAH kepada Allah SWT.,
baik yang langsung (mahdlah), maupun yang tidak langsung (ghair
mahdlah'), yang menurut penggambaran Al Qur'an sering disebut
dengan sebutan "AMAL SHALEH".

Oleh karena itu, tidaklah heran apabila IMAN dan AMAL
SHALEH dalam Al Qur'an sering disebut secara muqaranah (ber-
sama sama).

Ringkasnya, bahwa ajaran Islam -dilihat dari segi esensinya,
pada garis besarnya terbagi kepada dua bagian yang asasi dan
fundamental (1).. AQIEDAH/IMAN, dan (2). SYARI'AH/IBA-
DAH/AMAL SHALEH.



Di antara sekian banyak ayat Al
masalah tersebut, kita kutipkan satu
surat Al Anbiya ayat 2b :

Qur'an yang menjelaskan
diantaran5'a seperti dalam

yang panjang,
yang bertanya

W6g,4yj,rt,gg6j,*ryi:;,t#b(x;Jr7;
(ro: r(= {:.*r )
Datt Kami tidak mengtttus seorong Rasur-pun scberunt kanttt, nte-lainkan Kami wah).'ttian kepaaoni,o , 

'',Srsurtggulttt-.r,u 

tiada Tultanrnelainkan Aku maka beribadahtan Mlio, kepada-Ku,,.

Ayat di atas memberi-petunjuk, bahwa ajaran Islam yang di-rvahyukan kepada semua Nabi dan Rasul itu pada garis besarnya
hanya ada dua bagian; yang pertama : AeIEDAHIM"AN, J"n yung
KCdUA : SYARI?H/IBADAH/AMAL SHALEH. .-' -_

Yang pertama digambarkan dengan: "LA ILAHAILLA ANA,,,
danyang kedua digambarkan dengan,'FA'BUDUNI".
. Pembagian ajaran Isram yang seperti itu terah diajarkan secara
langsung oleh malaikat Jibril kejada umat Isram melalui di"fi;;;
dengan Nabi Muhammad saw.'oun r"i"**nv; il;;; ajaran
Islam-demikian itu pulalah yang diperintahkan Nabi ke-pada saha-
bat Mu'adz bin Jabal untuk disampaikan kepada penduiuk yu-u'
yang ahli kitab itu.

Menurut hadits Abu Huraerah riwayat Bukhari
pada'satu waktu Nabi kedatangan ,"oru'rrg l"kt ili
tentang iman, yang dijawab oleh Nabi denlan :

Iman itu aclalah ; engkou percat,a kepatra Ailah. kepacra Ttara Mara-
ikat N.t'a. kcpada para Rastrr .\'.t'u darr t,trgkatt pcrc,at.a'prra ukan
adan.ya ba'ats ( kebangkitan).

Kemudian laki laki itu bertanya lagi tentang Islam, yang di-jawab oleh Nabi :

;Qlt€rp",'zfQJr-$;,n24*;.it\,.,;J,'it,)fi.:.1i
4('('z"l/'/ /'<"17'('" OW)-AJ,+a'9 ( 4+3/Al
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Islant itu adalah : engkau beribadah kepada Allah clan engkau
tidak mttsyrik dengan Nya, engkau mendirikan sltalat, engkau
mengeluarkan zakat ",-ang di.fardlukan dan engkau melakukan
puasaRamadlan....

Seterusnya laki laki itu bertanya tentang lhsan, yang dijawab
oldr Nabi :

-\(;:iti,',gK{"r6,',$(s(sirti36'i,,,Lt**i
Iltsan ittt adalah ; engkau beribadah kepsda Attalt seolah olah
engkou melihat Nya. Maka apabila engkart tidak merasa melihat
l,iya, sesungguhnya Dia selalu melihat engkiu . . . .

Selesai berdialoh, Nabi menjelaskan kepada para sahabat, siapa
sebenarr.rya laki laki itu, dengan menegaskan, bahwa :

.."#:Auv+i}**ti
Inikh dia Jibril, sertgaja clatang untuk mettgaiar martusia tennng
ogama ntercku.

Hadits yang panjang ini jelas rnemberi petunJuk, bahwa ajaran
Islan itu terbag! kepada dua bagian seperti telah disebutkan di
muka.

Menurut riwayat Bukhari, sahabat Ibnu Abbas ra. terah mene-
rangkan, bahwa tatkala sahabat Muhdz bin Jabal diutus oleh Nabi
ke negeri Yaman bertabligfu kepada ahli Kitab, Nabi menerangkan
kepadanya, demikian :

--31\rFJ66,lc{,4lV-s.A"r,1y&T61?K1t
of- ? // //,i"Qt!$"W;v;ezffi G#6jir"tigry:61"37nyb:€:;4t^firztf 6#fr,it:im



'

Hetttlalinl'u yang putiug pertanra crrgkair clakwahkan kepada mcrc-
ka adaiaii supe.l,g m:reka mentauhitjkan (mengesakan) Allah SWT.
Mcka apabila mereka telah memaharninl,a, sampailcanlah kepada
mereka, bahu,a Alluh telah memfartllukan kepada. mereka lima
kali shalat dalarn sehari sernalant. Maka apabila merelga telah me-
lakukan sltalat. rnaka beritaliuksnloh kcpada tn'ereka. bahwa Ailah
talah ntemfardhtkatt kepada rttercka zakat harto mcrt,ka yuttg di-
ambil dari yeng kavanyq do.tt diberikan kepada yang.fakirnya.

Hadits inipun ntemberi petunjuk tentang masalah yang sama,
yaitu bahrva pembagian ajaran Islam secara asasi dan fundlmental
terbagi kepada dua bagian, "AQIEDAH" dan "SYARI'AH".

Syeikh Mahmud Syaltut teiah penl,impulkan dem,ikian :

,,t/ a ?/-/ - t.
sds ai";rj e*(; j4ta,>)&'4i"J-.r -li #f"r-,i3 Jit

eftAi 5'#rt :;;:5 "4 i i\,^rr!\*:i 66,'&tfi ,r\fri,

tli*:i.rfrt'S "g ;,A t'ari, 4frW{*ry'Ji 96 t ;i7"
tffrA r + tt t 

"Y* 
y',\3'e4$;,'{3W/C;?4, ,&Ue

,l < l</ ...(,/zz a// ' o ? o/ of t (r/ 2--.rn,, z rz.rt( zu-ti-, ub_e, *Vs !,b: 4,6yW 3, i#j6 J*A\'eC4b
C \\ da b- 2: -:zt (tt-t; r, .:4t$tal-g;;i(.\A ot;A,

\ubi llttltarruttud tclaJt rrretteritna dari Tuharrnl'a satu pokok lattg
me rtcakup bagi Islant, baik dalarn aqkdahnya nlaupun.dalam st'a-
ri'utn.)'a, l,ailu Al Qur'anul Karit;i" Acianys 4l Qur'an baik menu-
rut Allalt ntautr)Lnl ntenurul ktutttt ntuslimin, edalalt.nterupahan
strntber pertanta dalatt mentctltatni ajaran ajaran t'attg surtgat asasi
bagi Islatt. Dari Al Qur'anJah dapat. d,iketalnti bahv'a Islant itu
nt('mptrn.t ui cluu cubattg )'artg satgat usasi . tlintarta titlak akatt tlapat
diternukan httkikatttyri dan tidak akan dapat dibuktikan arti .t:ang
scbenarn!'a. keurali aTtabila bagfun dari kedua c'abang tcrsebut
clopat diantbi! st'bugai pctttbtrktiart ttjttdnra, baik oleh akal rttantt-
sia mauSttttr hati clan kehitiltpaurt.t'a. Dan kedua c'abang itu adalah ;

A QILD A Ll-A QI E DA H cla tt S l',1 R I'A II.
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Jadi dengan demikian, semua warna, bentuk dan corak ajaran
Islanr apapun juga dapatlah diidentifikasikan kepada dua bagian
yang sangat asasi dan fundamental itu tadi. Artinya kalau tidak
r,ermasuk AQIEDAH, pasti termasuk SYARIAH. Demikian pula
sebalftnya, kalau tidak termasuk SYARI'AH, pasti termasuk
AQIEDAH.

_ Dan sekarang, di antara aspek AQIEDAH yang paling INTI,
dimana semua aspek yang lainnya bertumpu kepadanya, adalah
"TAUHID " (mengesakan Allah).

II. PENGERTIAN TAUHID.

Dilihat dari s.rdut bahasa, maka TAUHID itu berupa mashdar
dari kalimat WAHHADA (bit tasydid = dibaca pakai syaddah),
yang artinya :

'-tYt = menyaiukan.

t#, ,; = akan tetap menyatukan.

K;': *"nyutukan dengan sebenar benar-
nya menyatukan.

'eVrcA = Tegasnya : orang menjadikan se-
suatu jadi SATU.

(periisa eamus/Munjid ).

Jadi menurut pengertian bahasa seperti diterangkan di atas,
bahwa orang yang menganggap/menjadikan/mengi'tikadkan ada-
nl'a SESUATU (apa saja) itu hanya ''SATU", tidak dua, tiga, apa-
lagi lebih banyak lagi dari pada itu, rnaka iturah namanya Ta-uuin
menumt bahasa.

Al Jurjani dalan Ai. Ta'rifat:hva ),ang terkenal telah menuris
tentang arti Tauhid demikian :

ll



--1 i, i;5'{\U\3'"r,i1A, +:re:i, ltt:g:+;;r,,
+3 ;;-c'r"i *tti ru, +4,'&4, iK, ag+1

( rr,.-Lir.:,.,=Ji ; . 96"5! t5 +Gj'Ji /Jg"4W1;
Tutthitl ntcntrrLrt baltasa. urlulalt ; .vttu ketctapan balnva sesungguh-
n.t'a se.gratu itu ltart.t'a satu. dutt pengetahttun baltwa se .ilntggtthnl,a
\('ttt(t Itt itu ltatt )'u laJt .\ottt.

Sedang menurut ahli Hakikat, Tauhid itu adalah rnember-
sihkan Dzat Ketuhanan dari setiap bentuk (lain) yang tergambar
dalam pemahaman dan terbayang dalam bayangan dan ingatan.

Adapun menurui istilah, Tauhid itu adalah :

( v o-Jp. #(,yt )y+D/)4(t) .{5:j,qL6Aroit wy
I'iliacl (kc7tercut'uurt dutt /;ct ul;irtcttt) balrttu sr,.surtggurtrtya attalt
irtt SATL'. rttttg tidtk acla n'uri kat hugi .\,l.ru.

Sedang Ibnul Mandhur dalam "Lisanul Arab" III halaman 4b0,
telah menulisarti tauhid itu seperti berikut:

cLo./y4:J,ut4ue).'A$j4t""4;u(,J\:tSl',tGFl;
'fauhid itrr atlalalt : Irttan kc,pada Atlalt .t'ang Esa .vang tidak ada
s.t arikar bagi N.t'u.

Jadi dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang mengaku tau-
hid (muwahhid : isim fa'il) adalah :'

Ar-41 lt:trfrJ
Orang )'ott! rnt,ltgi 'riltadkart (,tttunperc'at'ui clurt ntat,al itti) ke -".SATI: - orr (l;t 1,5.4 an) Allah.

I'tikad (kepercayaan dan keyakinan) kepada keesaan Allah
seperti pengertian di atas; harus meliputi seluruh aspeknya. Tidak
dibagi bagi dan tidak'sebahagian sebahagian.

t2



' Di antara aspek yang palirg utama yang perlu ditekankan di
sini adalatr :

(1). Aspek Tauhid Rububiyah

Tauhid Rububiyah: adalah berupa i'iiUa (kepercayaan
dan keyakinan), bahwa hanya Allah saja sendirilah yang
mempunyai kekuasaan mencipta, mengatur dan memelihara
serta menguasai alam semesta. Yang selain Allah, siapapun
dan apapun tidak ada yang mempunyai kekuasaan seperti
diebutkan'di atas.

Firman Allah SWT. :

Dan merelca orang orang ntusl'rik menjadikart iirt itrt se.,,ttu
bagi Allah, padahal Allah-lah ,-ang menciptalcut jin iin itu. dan
rnereka inembohong (dengan mengatakan) ; sesurtggtthnl,a
Allah mentpunl,ai anak laki laki dan perempuon, tonpa berda-
sar ilmu pengetahuan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi clari
sifiit sifat 1:ong nlereka berikan. Diatah pencipta langit clan
buntL Bagaimana Dia mempunl,ai anak paclahal Dia tidal;
mentpLtn);ai istgri. Dia menciptakan segala sevtatu. clart Dia
mengetahui sagala seetatu. (yang meniliki si.lat si/bt) l,ang
dcmikian itu adalah Allah nhan karnu. tidak ada Tuhan se-
lain Dia. ntaka beribadahlah kalian kapacla N),a, dan Dia adatah
Pentclihara ,segala scsuotu. Diu riclak clapur iirnl,*i ,i;;;;;,,r
lihatan mata, sedattg Dia rlapat rnelihat ,scgala .t.turg kelihatan.
tlart Dio-lalt .t,ang lllaha Halus lagi ltlaha Xlengetaltui.
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Ayat ini memberi petunjuk dengan jelas, bahwa Allah SWT. itu
adalah Pencipta semesta alam. Kemudian Dia pulalah yang me_
ngatur, mengurus dan memerihara aram .u,n"itu itu, iiaaf, ada
yang lain Nya. Karena memang yang lain Nya itu'tidak ada
yang sanggup sgala galanya. Dan bahkan yang lain Nya itupun
adalah makh'luk ciptaan Nya jqa.

i'tlk-ad (i<epercayaan dan keyakinan) seperti tersebut di atas
itulah yang namanya "TAUHID RUBUBIyAH?'itu,
sebenarnya kalau aspek Tauhid itu cuma terbatas kepada Tau-hid Rububiyah saja, tidaklah sulit benar, karena ,;;;;,
musyrik-pun -- yang wala.rpun mereka menyembah Lalu,Uri,
Manah dan lain-lain sebagainya -- tetapi juga mereka mengakui
Allah sebagai Pencipta semesta alam.

Firman Allah SWT. :

Katakanlah, kepunyaan siapokah bumi ini dan semua apa
yong ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka aian
menjawab : Kepunyaan A!!ah. Maka apakah kamu tidak
i4got? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yong
tujuh don yang empunya arasy yang besar? Mereka aka'n
menjawab : Kepunyaan Allah. Katakanlaho maka apakah
kamu tidak bertaqwa ? Katakanlah, siapakah ying di
tangsn Nya berada kekuasaan otas segala sesuoti ,rdorg
Dia melindungi, dari (adzab) Nya, jika kamu mengetahui?
Mereka akan menjawab : Kepunyaan Altah. Katakanlah
(kalau demikian) maka dari jalan manakah kamu tertipu?

l4



Jadi pada umumnya, dihadapkan kepada aspek Tauhid
Rububiyah seperti disebutkan di atas sulit orang tidak
akan mengakuinya, karena disadari sepenuhnya,' bahwa
tidak ada yang kuasa menciptakan langit dan bumi serta
seisinya selain Allah sendiriNya.
OIeh karena itu, barulah Tauhid dikatakan TEPAT dan
BENAR, apabila Tauhid Rububiyah yang tadi telah
dilengkapi dan disempurnakan oleh aspek-aspek yang
iainn5'a. Karena aspek-aspek iiu semuanya.juga merupa-
kan unit/kesatuan yang tidak dapat dipisah-pis3hkan.
Semuanya harus berkurnpul terpadu menjadi satu kesatuan
yang bulat.

(2). Aspek Tauhid Uluhiyah.

Tauhid Uluhiyah: adalah berupa i'tikad (kepercayaan dan
keyakinan) akan ke-Tuhanannya Allah, di mana tiada
Tuhan yang sesungguhnya kecuali Dia seorang, yang tiada
syarikat bagi Nya. Artinya, tidak sepetti ahli kitab dan
orang-orang musyrik yang mempunyai i'tikad (kepercaya-
an dan keyakinan), bahwa selain Allah sendiri masih ada
lagi tuhan-tuhan yang lainnya.

Contoh i'tikad ahli kitab yang musyrik digambarkan oleh
Allah dalam firman Nya surat Al Maidah ayat 72 - 77 :

84rq6,itfr'{{;it'&gk}il\i;6tliJrf*6{4re{;d,ry,;"irrz&i'a&s";7x[v,*,
9Y1,i#,9t/6f ,t$U;L$i4r,$,,L,itls?u t'" tlt t ,/-rP I ; _;,\1a:.,r V't$F-X-l1S t:VtL,it7.

{i|ltldevi+{iyiUvS(sy)ytys&
WssI,rg;9",!,t Jy;: ;7 

gs( 
W zt,'p{k{5,

'e6:'Sfuy4ysut.?ft -GEs{,9,.kf r'*2.r;*,
ls$4\f in'#3!F,\r,E:']p*yJareq
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'^iV'6K43(J,t-Kt',4;3-*veir9:\"a6":,5r53,;Kiti

PY-#'r^*rt vl1{i)"a
./9

. ./.r--.'z- o(,*4,&;;(M'G{W\J'J:3|liaft;}-EK,WI
lo-t4-JJ>

Sesungguhnyo telah kofirlah orang-orang yang berkata :
Sesungguhnya Allah ialah Al Musih putra Maryam, pada-
hal Al Masih sendiri berkata : Wahqi Bani Israll, ber-
ibadatlah kalian kepada Atlah Tuhanku dan Tuhan kalian.
Sesungguhnya orang-arong yang mempersekutukan (se-
suatu) dengan Allah, maka pasti Alloh mengharomkan
kepodanya surgs, dan tempatnya islah nerak:a, tidaklah
ada bogi orang-arang yang dhatim itu seorang penolong-
pun. Sesungguhnya kafirluh orong-orang yang mingata-
kan : Sesungguhnya Allah salah seorang dari yang tiga,
padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan
Yang Esa, Jika mereka tidak,berhenti dari apa yang me-
reka, kataka.n itu, pasti' orang-orong yang kafir di .entoro

mereka okan ditimpa siksaan yang pedih. Moka mengapa
mereka tidak bertsubat kepada Allah don memohon am-
pun kepada Nya? Dan Allah Msha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Al Masih putra Maryam itu hanyalah seorong
Rasul yang sesungguhnya telah berlolu sebelumnyo bebe-
rapa Rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, ke-
dua-duanya bissa memakan makanan. Perhatikanlah
bagaimona Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab)
tanda-tonda kekuasaan Kami, kemudian- perhatikanlah
bagoimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat
ayat Komi itu). Katakanlah, mengapa kamu beribadah
kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memberi mudlarat
kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah-
loh yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata-
kanlah, wahai ohli kitab, janganlah kamu berlebih-tebihan
(melampaui batas) dengan cara yang tidnk benar dalam
agamamu. Dan janganlah ksmu mengikuti hawa nofsu
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orang-oreng ysng telah ses{tt tlahulunya isEbelwm ke-

rlalangan fuIwhamrnad) dan rnereks telah menv*esatkcn

kebanyakan trnanusiai dan rnereka terseszt dari i*la:t
yang !wrus.

I'iikad aiiii kitab seperti
::lerupakan i'tikad yang
Tauhid Uluhiyah.

digainbarkan di atas, jelas

musyrik yang rcembataikh*

Sedang di antara sekian banyak ayat ya.ng menunjuk-
kan Tauhid Uluhiyah, klta kutipkan ayat tr"4 surat Thaha,
denrikian :

, + ) 4 :^:;6 (*',ar-4'&\ffi7&L
Sesungguhnya Aku, Aku qdslah Allah, tiadi Tuhqn rne-
lainkan,4ku. Muko beribadattah ksmu kepada Ku.

Ayat ini rnerupakan satu proklamasi langsung dari Aiiah,
yang menyatakan bahwa Dialah Allah, dan tiada Tuhdn
melainkan Dia sendiri
Inilah yang namanya ]IAUF{iD ULUHIYAH itu, yaitu
i'tikad (kepercayaan dan'keyakinan) -tiada Tuhan melain-
kan Dia sendiri yang tiada syarikat bagi Nya.

(3.) Aspek Tauhid Ibadah.

Tautrid lbadah : adalah berupa i'tikad (kepercayaan cian
keyakinan), bahwa hanya .{llah sendiri yang wajib di-
ibadahi. Selain dari pada Nya, tidak ada yang wajib
diibadahi. Atau dengan perkataan lain, bahwa ibadahnya
orang yang bertauhid itu hanyalah ditujukan kepada
Allah saja sendiri dan tidak kepada yang lain atau juga
dibersamakan dengan yang lain Nya.

Firrnan Aliah SWT. :

c \ I : s \.*e r) t"li(flt7|^3,1l.3;i";3;
Dan Tuhonmu telah memerintahkan supaya kalian jangan
beribodah seloin kepadu Nya.
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Malah dalam surat Al Fatihair yang sudah tidak asing'lagi
tragi siapapun, terkenal dengan shighat "Ikhtishash" (ke-
khususan), yaitu :

( -d', ) . 
tJ:{i, A(!t:J3,'1g,.

Ifanya kepoda . Engkau-lah kami beribadah dan hanya
kepada Engkau pulalah kami mohan pertolongan.

Menurut kaidah ushul, bahwa "taqdimul nia'mul yufidul
ikhtishash", artinya : mendahulukan ma'mul (obyek) itu
memberi faedah kekhususan
Jadi jelasnya, bahwa beribadah dan rneminta pertolongan
itu hanyalah dikhususkan kepada Ailah saja; dan tidak'
kepada yang lain.
Oleh karena itu, kedua ayat di atas memberi petunjuk,
bahwa ibadah itu hanyalah "HAK" - Allah belaka.
Jadi, menujukan ibadah kepacla seiain Aiiah atau di-
bersamakan dengan kepada yang lain Nya,. merupakan
perbuatan musyrik yang membatalkan Tauhid. Dan ibadah
yang seperti itu. - yang ditujukan kepada selain Allah atau
dibersamakan dengan kepada'fang selain Nya - mengaki-
batkan hancurnya nilai-nilai ibadah itu sendiri.

Firman Allah SWT. :

::1t J 54 t e ;\ ilr 3'S,ulirre:?#,Wv AGSi jl
A,F.';A,-ofSKst;-ci€"ffi dtti'eCVv

c11 -1t r g)?r) .'17);lf;f:"K:SS
Katakanlah : Moka opakah kalian menyuruh aku ber'
ibadah kepada selain Allah, wahai orang-orong yong bodoh
tidak berpengetahuon. Dan sesungguhnya tetoh diwahyu- "

kan kepada kamu don jug:a kgpoda Nibi Nabi sebelum

kamu t tit o kamu mempersekutukan (Tuhad, ' niscaya
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akan l'taneurlah karyamu dan tentulah kaniu terrnssuk
orang-ofang J'ang rugi. Karena itu, maka hendaklak Allzh
sajalah yang komu ibadati itu, dsn hendaklah kamu ter'
masuk orang-orsng y(Ing bersyukur.

Itulah \ang nanr<rnya IAUHlD lBr\DAH.

(4:). .4spek '{auhid Tas1,p'i'.

|auhid fssvri' : adalah berupa i'tikad ikepercayapn dan
keyakinan), bahwa hanya Allah-lah satu-satun)''a yang

berhak membuat syari'al. Sedang -vang lainnya seclrang-
pun dan siapapun tidak ada yang berirak membuatnya
walau Nabi sekalipr-in. Adapun Nabi tranyaiah rnempunyai
rirarrLl3i dan tugas untuk memben pen;elagan atas syari'at

-varig leiah drirudt oleh Allah SWT. dan bukan membuht
s5,'ari'ai itu seridiri.

l'i:r:an i,llah S\\'T. :

'r':Kr{€d!ii+1fi2voti\):#,P,'t,4;6;,r,
( tl :.1-.Jr ;

Dun Romi turunkan kepada engkau AlQur'an, agar kamu
menerangkan kepada umat manusia apa yang telah di-
turunksn kepodo mereka dan supaya mereka memikirkan.

Avat ini memberi petunjuk. bahwa kekuasaan Nabi ter-
. batas hanyalah memberi penjeldsan tentang syari'at itu,

dan buka.n membuat syari'at. Yang berhak membuai syari'at
hanvalah Allah sendiri. Dan inilah yang nanranya TAUHiD
TASYRI'itu.
Ac;;F;..i, :tvar ..ang tncir]'atakan, bahria hanl-,a Ailah saja
:cir,..lirt r'f;,1g mcrnbirai sr,ari';:t. alltara lain disebuikan
.'1:lii:tr :;rt-l'r"t Ar Sv,rf;t Zi;"':tl i3, demikian :
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$(#ici(itrfu^itZfi,ssbp,*"yi]l,.e"H8
(tf :,s,,!.t, > . ^lt"fti*jertwi J Ft+"; &;,1;*,

Dia (Allah) telah mensyari'atkan bogi kamu tentang agama
apa yang telah diwasiatkan Nya kepada Nuh dan apa
ycing teloh Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah
Karni wasiatkan kepado.Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu :
Tegakkanloh agamo dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnyo

Ayat ini mdmberi penegasan, bahwa hanya Allah-lah yang
membuat dan menurunkan syari'at agama untuk umat
manusia seiuruhnya sejak dahulu sampai terakhir sekarang
ini.
Sedang selain Allah, seorangpun tidak ada yang. berhak
dan berwenang membuatnya.
Dalam surat An Nahl ayat 116, dengah tegas Allah me-
nyatakan demikian

L;,;TI36W, j,L'A4k';#jL;;lffilj
: 6't'.'' rt > 1i:\lt!'t fi i''y:;;;-t;"$3y2'Sfl )ur

Dan jonganlah kamu mengatakan terhadap yang disebut-
sebut oteh lidahmu Secara dusta : - ini halol dan ini haram,
untuk mengada-adakan kebohongon terhadap Allah. Se-
sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan l,:ebohong-
an terhadap Allah, mereka tidaklah beruntung.

Ayat ini memberi petunjuk, bahwa selain Allah sendiri
tidak ada yang berhak membuat syari'at, dengan mengata-
kan yang datang dari hawa nafsunya sendiri, umpama:
nya : Ini halal, ini haram dan lainJain. sebagainya eontoh
serupa itu.
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Orang yang mengi'tikadkan {rnernpercayai dan n:eyakini}"
bahwa selain Allah ada yang dapat membuat syari'at,
jelasiah orftng itu rnusy'i'ik yang rnemhaialkan'Tau'niLi
Tasyri'.
Dalam surat As Syura ayat 21, r\llah SWT. rnenegaskan
iagi dengan firman Ffya : 

r -_i

Crl:rl-r-Ji)

Apck'zk rnerekc ffieftlpunydi tuhan-tuhsn se:{tzin Ail$t2
yang rnensyari'atkan untuk rnerekt {rgemG jilng t#Gk
diizinksn oieh Alloh ?

Jadi, crang yang menganggap, bahwa ada yang membuat
syari'ai selain Allah, siapapun dan apapun, itu aciaiah
musyrik yang membatalkan Tauhid Tasyri'.
Cleh karena itu pulalah, maka syari'at Islam itu lazim
disebut dengan "Thariqatui Ilahiyah", artinya "Jalan
Ketuhanan". Maksud lebih lanjut dari padanya, adalah
"Cara dan jalan yang diciptakan Tuhan Allah seru
sekalian alam".'
Syeikh Mana Qathan telah menulis daiam makaiahn.r'a
tentang syari'at Isiam, demikian :

t:"i#,J;:;ti;^;.';,4i'liV,*:\'e:4>i:".i:=: jt6
- \,azt e!

{-Vgli",t\ I a4,';t17 6jh{fo!,j: /i.-" # x,
( t',r uo tr t o { fr c, 1,ct} t ;s ; 6 c.tW t yw gl )*)n bv, -i V-;l'ue, un, >

Dan syari'at Islarn itu adslah : "Julqn Ketuhanatt (yanC
diciptakan oleh Allah) yang dengan itulah diutus R.ssul
kita Muhammad saw. kepada manusia seluruhnyo, untuk
menyatakan/membuktikon kebahagiaan mereka, di dunia
dan akhira{".

. i, y,i ig 4Y j:i \ i,i t6 t;.;:' iF*;U;,
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Inilah beberapa aspek penting dari pada Tauhid yang wa-
jib dii'tikadkan (dipercayai d4n diyakini) oleh setiap orang
yarrg mengaku tauhid kepada Allah SWT. dengan sepe-

nuh-penuhnya, tanpa keraguan barang sedikitpun.
Al Jurjani dalam At Ta'rifatnya, menyambung ketera-

ngannya yang terdahulu, tentang aspek Tauhid menulis
demikian :

, *)3iu.j,,p*)4iii$r.!g ifti;t, "t6 
ufi '#fli

( 1r or' c.v.l.'st) .7t:LG )$l\t*tt

Tauhid (seperti dijelaskon di muke) ado t:igo aspek : (1).

Ma'ri.fot keptda Allah SWT. dengan rububiyah Nya, (2).

Penetapan aksn .Keesaan Nya, dan (3). Membersihka.n
andsd (perbandingan-perbandingon riengan Ailsh) dari
sejumlohnya (yang selain Allah).

Mengi'tikaclkan dauhid itu wajib dilakukan oleh seluruh
unsur yang ada dalam diri manusia yang mengaku Tauhid
secara harmonis dan terpaclu, tidak oleh sebahagian-seba-
hagian, baik oleh ruh dan jiwa, maupun oleh akal dan
pikiran. Demikian pula oleh perkataan dan perbuatan.

Tegasnya, Tauhid seperti itu haruslah dii'tikadkan (di-
percayai dan diyakini) oleh : ruh, pikiran. perasaan, per-

kataan dan perbuatan :

\

. iSt,43u;, 133i",t3ifr , V;,

Unsur:urlsur it.u semuanya merupakan satu unit/kesatuan
yang tidak dipisah-pisahkan antara satu dengan ydng lain-

nya.

Dernikianlah pengertian Tauhid yang tepat dan benar itu.
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i III. SUMBER TAUHID DAN'KEDUDUKANNYA.

Mengingat pengertian Tauhid seperti telah diterangkan di-

muka, maka tidaklah sulit benar untuk diambil satu kesimpul-

an, bahwa yang menjadi sumber pokok Tauhid itu adalah :

;'KALIMATUT TAUHID,' ''LA ILAHA ILLALLAH''.
Tidak yang lainnya.

Mengapa istilah "kalimatut tauhid" itu diartikan dengan :

"LA ILAHA ILLALLAH" ? Karena memang istilah tersebut

telah menjadi "term" bagi para ahli/ulama Tauhid.

6*yi,F;e4'rJ(rttr\6,;A\Ay:i:gri'itgtit
(;t+;, "tgl6 ; :t!|Pv d6g 3.{JU 3{
r/.iirtrliJF)';i'4,#A\ia?itr\6;,T?-il$iri;L:i

( rlt, fti6'45tp3i t t / r' CUI;:1

Kadang-kadang "kalintah" ittt bisa dimtttlakkattt untttk "salL!

itnnlah" dan dari sebagian "iuntlah perkataan" untuk sottt tLti+4anf

makwd.
Apabila seseorang menulis atau berkhutbah mengenai satu

moteri apa saia, biasa dikotakan orong "Dia telah menulis atau

menyampaikon pidato dengan "satu kolimoh".
Mereko jugo kadang'kadang menomai "qashidah" dengan

sebuton "kalimoh".
Don kolau mereka mengatakan "kolimah Tauhid", maka

yang mereka maksudkan adaloh "LA ILAI:IA ILLALLAII".

Sungguh tetah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa se-

sungguhnyo "Kalintsh Thayyiboh" itu adalah ucapan : "LA
ILAHA ILLALLAH'"
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Salair satu ayal tang seu^ara prinsipal menjelaskan masaiah
ini, adalah surat i\4uharnmad ayat i9 yang berbunyi :

(tr :;r;
Mskct ketaltuilak, bahwa sesttngguhnya "TIDAK ADA

TUHAN MELAIAVK,{,V ,,11.LAH". g

Ay'at ini merupakan saru perrnakluman ciari Ailah SWT.
vang iegas dan gamblang, bahwa Tuhan itu hanya satu./esa,
ridak ada y'ang lainnya.

Agar supava aj,at yang berupa "Kalimatut Tauhid" di atas
ri;tpui dipahami qcr:ar; rcpal .1an benar, hendaknya kedua unsur
yang ada di dalamnl'a terlebih dahulu dibahas untuk kennudian
riiie;npatkan s{rcara ptcrporsional.

Adapun kedua unsui yang dimaksud, adalah yang O.rru*n
Lrrisur "nafi" dan yang kedua ilnsur "itsbat'0..

Unsur r:afi terciapat daiam jurriah "LA {LAF{A" etan uri;riri
its!:at terdapat dalam jumlah "ILLAI.LAH'r"

Bagi siapapun _vang peruah rrrendalami "Qawa'idul Lughatil
l".r:r;i-'-.311r' pasti rnemaklumi. i;ahwa kalimah huruf "LAl'
yang terdapai dalam ayat di atas, adalah memberi faedah
"NAFYUN LIL JINS", artin;,-a : "menafikan/mentiadakan
y,rrrg seje;iiqn_va"

.: o > 9s /

'5:$ e\:;,-;+,,i 1!, q, * ),,- dt'e,;$*T' c { >

r./z . nl ,.', - /c.,9911 (z-E,-za . /' - ' :\tl1'd'- ' ) I I I !

. \*+a) rJ*>, t;t,pf,V{tg: F!. c\,.9Fiy J+i,}t
,1,, F,-. u i:,1 ? \-, .j,<{,oii. f i<. ^..i1 r',./ t\,..i

61*f * Li:"'Jr- 
",9it 4c :r*'t,-8-: < j\Jo;' +iy' "r'"S/?/

(La) An Ndf!.y*ah. tii
ncrfi n 7, e / t iad u n,- a k ho b a r
n-,',e cles jaian istighruq.
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itu, adaloh nafinya/tiadanya iemuo kesatuan ienis' itu secars

nash dan bukan atas ialan ihtirnal. Sedang nofinya/tiadanya
khabor dari jenis itu memastikan' nafinya/tiodanya dari'semus
kesatuannyc.

Adapun yang dimaksud "khabar ba'dan nafyi" adalah

"trLAH". Jadi yang tidak ada itu adalah o'tuhan-tuhan yang

iain selain Allah".
Sedang kalimah huruf "II-LA" yang terdapat -dalam

a]rat di ata.s, adalah memberi faedah "ITSBAT", artinyar :

"menetapkan khabar ba'da illa'|. ,:.

Jnq,wf{;E,*#ttiK"+a ,9o.9),
l.L.-c,.r.r

(4#AU!-e'|-l rrr e y t,,y-y'to-'))r gV),rr+:

Arlapun istitsna muttoshil" odalah memberi -{qeda'h "kekhusws-
an'" setelch "keumltman", kareno istitsna/pengecualian itu ada-
lah istitsna/pengecwalion dari yang sejenis.

Dan yang dimaksud dengan "khabar ba'da itsbat'l itu ada-
Iah. "A.LL.AH". Jadi yang tetap ada itu hanya satu yaitu
"ALLAH''.

Dengan demikian, ayat yang berupa "Kalimatut "fauhid"
di atas itu haruslah diartikan dengan "mentiadakan yang seie-
nisnya dari pelbagai "ilah" (tuhan-tuhan selain Allah yang satu,
traik itu seperti LATA, UZZA, MANAH, Isa, kuburan, batu,
dan lain.lain sebagainya yang se;enis), dan hanya menetapkan
adanya yang satu yang diitsbatkan,.yaitu ':ALLAF{".' :

Ringkasnya, "Kalimatut Tauhidl' yang merupak4n suni-'ei
asasi Tauhid i+,u haruslah difahamkan, bahwa tiada "ilah"
apap',rn dan si11papun kecuali hanya ",ALLAH" yang satu itu
saja.

Oleh karena itu, pemahaman atas 'Tauhid baru dianggap
tepat dan benar apabila kedua unsur atau per$yaratan seperti
disebutkan di. atas telah terpenuhi, yaitu sekali' lagi, yang
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pertama "telalr bersih dari r.rnsui ;'iaii" tyang inentiadakan
Tauhid, dan ;-ang kedua, "ielah tetap adanya unsur "itsbat"
(yang menetapkan satunya Ailah).

- (r' ,,pd V*ftttL4l"i"S;l;;-) J(i'

, 
, \1 .ro ?6j).tl bD'&)tAtA )

Ketahuilah, bahwo sesttngguhnya arti kqtimah ini (Katimatu
Thayyibqh, Lu ilaha illailah), adaloh menafikan/mentiodakan
ketuhanan dari selain Ailek Tuboraka wa To'ala, clon mene-
tapkan Ketuhanan semusnya honya bagi Alloh yang Eso yong
tiada syorikot bagi Nya. Tidok ada hok bagi Ketuhanan itu bagi
selain Allah, boik itu Malaikat yang mendekstken diri, iuga
tidak bagi Nabi yang rliurus. Contohnya seperti firman Alio.h
SWT. (Tidok qda ,:ieorsngpun di langit dan di bumi, kecuqli
okan datang kepadr Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang
hamba). Sesungguhnya Allah telah menentukan iurnlah rnereka
dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap'
tiap mereka akun dotang kepada Ailah pada hari kiamat de'
ngan sendiri-sen:iiri. l;inncn Atiah SrI,'f. (Pada hari, ketiku ruh

. dan para malaikat herdiri bersa.f-scf, merekc tidak berkats
opo-apo, kecuali siapa ;;tng ielah tiiberi i.dzin !:epodanyo oleh
Tuhannya yring LIaha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang
benar). Dan lirman Altah SWT. (Ingatloh suritu hari (ketika)
tiap-tiap diri datang untuk membele dirin"ya sendirii.
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Demikianlah salah satu ayat yang merupakan sutnber asasi

Tauhid itu.
A^ya.t yang sejenis yang dapat dijadikan dasar/'sumber

Tauhid adalah surat Al lkhlas yang sudah tidak asing lagi bagi
siapapun, sebab ayat itupun merupakan satu proklamasi lang-
sung d'ari Allah SWT. yang rnenyatakan bahwa DIA itu adalah
ALLAH yang Esa dan Tunggai.

t(trg*iK"l; "J??1 ;""ff { .'"(6&,('a:+6L,ys
(,*frt$22,.r1

Katakanlah, Dia^lah Allah, Yang Maha Esa, Aitah adalah
Tuhan yang bergantung kepada Nya segala sesuatu. Di.o tidqk
beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak oda seorangpun
yong setora dengan Dia.

Mengenai maksud dan kandungan surat ini telah dijelaskan
oleh Al Ustadzul Kabir Syeikh'Ahmad Musthafa Al N{araghi
dalam tafsiernya demikian :

'iiw -;J \{(DW.-r6 gt 
"fi*i,g, ;rer'r, #, 

". i
4Air;:,li*p-,lU-*;}itU;A;,tt;r&
'*4A:xnA4Gt3,riuli-w;+q\A\i)!:..;J\k>rt
Gtr>, #'i.:6i", -,Wi r$ E1f,r^|rt; ;:,ri
'Vq:14l;fr K;,G13:-ii;"J":"b*,cirlir4tS*
|5^rf;'Xa g;3,; _ At,t q.gt +:,t4\fiq;,';.;A,

Ctro ,f \' e ;U|-t:) W-
Surat ini mencakup rukun-rukun 1,ang poling penting yang

telah ditegnkkan oleh risalah Nabi sow., yaitu tsuhidullah (me-
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ngesokan Atlah.j dcn rnenstrdYan NVa (dcri mus,yrik), ketefapnn
t{ntung bstas-ls{!t!t:; .v-$n-q e;muffi ltiz:,ei srnait;ft-smolqn dengan
ntenerangkan lnana 3,ttng bsikn'ya dan ft?$fta yang sebaliknlta,
keterangan tentang keadasn .jiwo manusia ,setelah rnati dari
drlan_ir's bs'ats dun menerirnr"t haiusitn baik yung berupa pahclu
moupun yang herupa s'iksaun. Ilan teiah dotang dalam hodits :
(Sesungguhnyc surst l+! [kklas itu meny*mai sepertiga Al
Qur'*n), icarens barang siapa ysng rnengerti artinya dan
memperhatikan apa yang ada di dal*znnya dengan sebsik-
baiknya perhatian, pasti dia tahu bahwa sesunggu'hnya apa yang
telch datang dari cgama dari adanya Taulaid dan Tqnzik,
itu $dai{tft berupa perincian rlari aps V*ng bersifai glabal yang
rcrciupat dalarn surut Al fkhias itu tatii.

Kccuaii dua ;1'ar .r;tng drkemukakat'i cii aras, masih bani'ak
iagi;iyar lain 5.;rng ierda.cat cii daiam Al Qu;:'an yang inelrtberi
petun-iuk tentang sumber asasi bagi Tar-lhid. Di antaranya dapat
cisebutkan seperti surat Al Baqarah eyat 255, surar Ghafir alat
55, surat Ai Has-vr eyet 22" 24, dan lain-iain sebagainya

tirnran Ailah S\\'T. :

Allsh, ti*tia Tuhsn rnelsinkun L')ia i'cng Hidup kekal ysng
terl$ nlenerus ntengurus makhluk i\iya"

;;1n'"#**A'fr"ii

ilidlak
ilis; neka
!\iya.

- | o1 /o
zj]rai'Ub.

('. o : j ti ) "'i)J\t i'as"filta -;^g yAfr t"6J(A

{fuhani .;aiig ilid*p kek*i, iisdu Tuhsn melainkun
semb;thlok flie d.engan" wenuju-kan ibadah kepada

r"; L+ A', !6 \5 ;6 \ yv'l;* rl yK a $ i'rj



'.y!Jtttiffi t';Ii,Aa4:;'ift K\'s!y^:yK
it(-{ 63 $tL+(s' hH tti, G .;K#"tC Ar; : i,,t({,
( \ r - y r.iJ' t .'56,?_ ),6iVji,; *P,$i{'g'JAt

Dialah AUah yang tioda Tuhan selain Dia, yang rnengetahui
yang ghaib dan yang nyata, Diolah yang Maha pemurah lagi
Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia,
Raja, yong Moha Suci, yang Maha Sejahtera, yang tuteigqruni
akan keamanan, yong Moha Memelihara, yang Maha perkasa,
yang Maho Kuasa, yang Memitiki segata Keagungan, Maha
Suci Allah, dari spa yang mereka persekutukan. Dialah Attah
yang Menciptakan yang Mengadakan, yang Membentuik Rupa,
yong Mempunyai Nama-nama yang paling baik. Bertasbth
kepada Nyo apa yang ado di langit dan di burni dan Diatah
yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jadi dengan demikian, sesuai dengan pengertian Tauhid
seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II di muka, barulah
Tauhid itu dianggap benar dan tepat pula, apabila sumbernya
lahir dari kalimatut Tauhid ,'LA ILAHA ILLALLAH" tadi.
Keluar atau menyimpang dari sumber tadi, mengandung arti
Tauhid itu tidaklah tepat dan benar.

Tdlah berkata lbnul Qayyim rahimahullahu Ta'ola : Don
nqfi semat"a-mata itlt bukanlgh Tauhid. Demiktan pula itsbat
tanpa nafi (bukan Tauhid) Tidok ada Tauhid itu kecaali
mencakup bogi nafi dan itsbat. Dan initah dia hakikat Tau-
hid itu.
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i--'n:,:,iia'L rcrdrilsi.- 3 i:,rLlk .lapal :,i.l,ti.t',iur:an lii;:g:, i.;l;r
\,erl,rdul.:an Tar-rnirj se.ai'a iep,af dan benal iiuia, apabiia kila
rtt"'rnperharikan .lan nrcneiiti ilraian 8ab i'T'amliid,rPendasaran,
kita aka* daoai ilrcn*'itr-lkan, hahrva fLrngsi dan keduCukan
I'a'.r,"rici riaiarn i',ia,:t :irialai: LiJak bi:a Iajn kecuall scbagai
"I li:;r;; .1.--. ..-.- -. !: ^.'.!-e!)"!Lr. _v.rrls .lkai: -r,;*i;alii ii:ii:k itlr,:i dalam menenlukan
harr ata,tr buiukn.v;r ..r,.a;'i':h,,i5adah i'ang .*ersifat i'uru'
(L;ll;:r:ri. 'l rir'ij .:iti1 li;ctiJ;rJl lr'ilt Llk.ir u j;,:f;n:a lt"jtt i;i.ia,t,-
n1'a.-r5,ari' ai:,'ibaclah .

\r::n;,; rarau i-aul:;n.r,a lr-.iair lepi;i ,-i-i., cenar maka pasii
s1'aii'ahr'iuaiiirirnl'epun akaa iepar eian br:nar pula.' Tetap:i
sebtilknl'a kaiau iauhi,J*ya iielaii tepai, daa henar, maka syari,
,rii iD;;i-l".ii'l\apu.fi iauh rlnri kcbeiraran iruie,

\lcngapa demikiar, ? Karena :ebaglrimana dijelaskan di 
'

muka, bahwa fungsi dan kedudukan Tauhid itu.sebagai US-
l{UL,'r:OKOK. Se,5ang syari'ahribadah sebagai .FURLi,/CA-
B-ANC. UrrruJ setragai rr-rmbei cabant, iedang cabang ber-
slrml-.rr k:prila ush -ii.

! - - -< , oi' \./:,-r'r.i1 eet t . z1z 9 129, c,,"
7 ;*Li) ***33'l\ ,L4>JA;:e_Lv37fr

Jadi dengan demikian jelasiah, bahrva s-u*ari'ahlibadah yang
bersifat furu' baru akan dapat berdiri dengan iegak, apabiia Tau-
hidny,'a.yang bersifat ushul telah berdiri tegak pula. Atau dengan
kata iain. bahwa Tauhid yang l:erupa ushul y-ang tepat dan benar
akan dapat melairirkan s-vari'at,iibadah -vang hei'sifat furu' yang
tepai dan benar pula.

[irrrtan ,\llali S\\ T. :

a r. t., ?/ ." / L

!--J'u \I+d\ 4. .yb>\,1._.:

i] ,'11a. ' z -. ,, I '{*'{A<.t l i)"r.' i*,' i4.'j 1.',t 3;',t)., .--<=4aa*^-- -r'\:*o rjjl- ,_,tu:ts7'ili7./,

r- //

t./;, t€ z\.^

+\:a\)j-t';:_):1,i t*\';$r',i, 
r -1i{ )\t t 6y *. ;ri )i;-i"v -*;,



xr'lt:*:;a^l;Xt'AiJr/i"'.f$ltt5l"s,lA\Zfi ,
crv -rr : ,{.r ) ''fiiJj

Tidaktah kamu perhatikon bagaimana Alloh membuat

perumpamaan kalimah yong baik seperti pohon yang baik'
'akarnya 

teguh tertoncap (kepetata buryi) dan. cablngnya (men-

julang tinsei) ke langit. Pohon itu mbmberikan buqhnya poQo

setiap. musirn dengan idzin Tuhannya. Allah membuat per-

umpamaan-perumpdmaan itu un.tuk munusio supays merekit

selalu ingat. Dan perumpomaon kalimat yong buruk, seperti

pohon yang buruk, yang telch dicabut dengan akar-okornya-dari 
perrnukoan bumi; tidak dapot tegak sedikitpun' Ailsh

meneguhkan (iman) orcng-orong yoilg beriman dengan ucapon

yotng-teguh itu dalarn kehidupan di dunio dan dt akhirat; dan

Atlah menyesatkan arang-ors.ng yang clhalim dan memperbuqt

aps-aps yang Dia kehendaki.

nvut ini dengan jelas dan gamblang memberi petunjuk,

bahwa Tauhid Khalis itu merupakan sumber segala kebaikan

dan keberuntungan. Dan sebaliknya tanpa'Tauhid Khalis, ber-

arti tidak punya landasan tempat tegak. Jadi bagaimana dia

akan ,Japat berbuah, tempat tegaknyapun di mana dia hidup

ridak ada.
Oleh karena itu pulalah, clalam ayat lain digambarkan

dengan jelas dan tegas, bahwa syari'at/ibadah yang tidak ber-

landaskan Tauhid Khalis, syari'at/ibadah itu dianggap "non-
sen" sama sekaii.

Firman Ailah S\l'T. :

Dan sesu;rggtthnya teloh di*-ahyukan kepodamu dan kepada

(Nabi-Nahi.i sebelutn kamtt : Jika kamu musyrik (mernper'

sekuluksn Tuhan)" n$crya akan hopusiak nm'al kantu tlan

tentulah kamu termasuk arsng-orang yang merugi'
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Sebagaimano t"iut dimaklumi, bahrva musvrik itu adai;ih yang
menafikan/menJiadakan Tauhid. Jarii menurut "mafhum rnukha-
lafah" dari pacia ayat ini jelaslair, irahwa yang tidak rnemiliki TaLi-
hid Khal'is, syari'atr'ibadahnya akan ditciak dan tidak akan Ciie-
rima. Segala amalnya "rnubadzir" tidak berguna sama sekaii"

Mengingat furigsi dan kedudukan Tauhid seperti diterangkan
di rnuka, maka tidaklah r"nengherankan apahila fauhid itu merupa-
kan saiah satu tugas para Rasul yang paling pertama'dan utarna.
Artinva ajai'an yang paiing pertarna dan utarna yang disampaikan
oieh para Rasul kepada um atnya masing rnasing, jusrru Tauhid.
. Adapun dasarnya, kecuali surat Al Anbiya ayar 25 yaig teiah

dinukilkan di rnuka (Bab Tarnhid/Pendasaran), juga dapat ditam-
bahkansatuayatlagi'yaitustrratAnNahlayat36:

yr : Jsr . c;\y) \G $+\ioti rl^a i4rli: *t, 
"bo:#,w

Datt scsttttggultitt'u Ktutri tclrtlt utenFi.ttus Rasul'parla iic.p tiaTt untat
(utttttk tnent'erul;an) : Scntbuhlah ,4llah (.saia), ddit iaultilah tln-
glitu itir.

Ayat ini memberi petunjuk. bahwa yang r:nenjadi tugas per-
tama dan utama para Rasul itu adalah justru menyerulcan Tauhid
kepada setiap umatnva. Sebab "menujukan ibadah hanya kepada
Ailah dan menjaurht thaghut". itu artin-va tiada lain melainkan
Tauhid Khalis.

Pengerlian di atas diperkuat oleh lirrnan Allah dalam ayal lain.
Di antaran-va surat Al Baqarah ayat 256 : /

;V+t*pIlt:;,rsL,€Y,:s:'\;iail,3":4;;.&W\&"*
( ror : sjQr) .\fr

Barartg siapa .1'6pg rttctryirtgkat i tltugltLrt datt berintart kt'puda Atlatr.
rnal<a sesutggultn.t'a ia lclalr berpegang l;t'Tsttda btrltttl tali yattg

antal l,ttctl vattg Iidul, okatt lttrtLts
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. Ayat ini memberi petunjuk, bahwa kufur kepada thaghut
adalah kebalikan dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu
tiada lain melainkan Tauhid.

Menurut Syeikh Abdurrahman bin Hasan Ali Asy Syiekh
dalam Fathul Majid, arti ayat ini tiada lain melainkan Tauhid juga.

ct o uc A t ) F;i:t\,gt*'ic'"1,r{lii{ ) &W
Dart irri artitrl'u Tatrltid (La i!alru iltatlah), ltarana, \esunggtrlttt.t(t
(Tauhid. La ilaha illallah) itu dialah "Al Urwatt.tl trlutsc1a" (tali
t'0ns arnat kuet) itu.

I(omentar Ibnu Katsir dalam tafsiernya mengenai surat An
Nahl 36 di atas, demikian : .

c/"(a ,'-a-22.,t, -. //,/,/

1i,l',1*,*rY,g*:z4f"eiiy,"f 
":,:_.

'{,t, g b'ga t {( aJ di,i+,p;: t a\4 t $ Jr*("!-xJ 5s{* #l t,r;\4\ J, 3r* UC

G>S,$:i;x 3s,r i $\ * H:#L J" u r,3. ;*f ,*'S;}:KG; :5 S 3 i\ * *24:iC 4 UL',r' lr l4t
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Dan Allah telah menguttts pada seriap Lunat, tcgasn;,'a pada teriupt
l;unrrt dan pacla seti.ap generasi tlari ntantrsia seorang Rasul. Allal.t
Sh'T. tiacta hcnti henrin.r'a 

^rngr,!rr.s 1't61yo Ra ,trl kcltutla nturiitrria
tlengan tugas .|ang demikian itu (ntenycnt ntttrttrsia kcpada TaLtlticl )
sciak pcrtama kalin.t,a terjadinya liemusyrikan di l;ulungan arrul;
ctrc'it Atlant (marusia), )'aitu di tengali ttttgah l;aum \ttbi ,\'tth tli
rnana kepctclu ntcralia itu ditrttts llal-ti NuJt. Datt uclrtltrlt ilcrbi ,\'trit
ittr Rasul .t'artg palirtg pertama diutus olelt Allclt ltepatla itctttlttcl ttli
btrttti surtttrtai Allult tncnt,ttLtp ntcreka (para Raxti) dr,tryatt \rab!
Mttltantnnrl satr. .\'ang clakv:altn)'a itu larfuiu k.epadu bartgstt ntonLr-
sirt <lutt iitr baik tli Iinttrr ntauptrn di burat.
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Kecuali dari pada itu, sebagaimana telah dimaklumi bersarna
dalam tarikh, bahwa tugas rnengajak umat kepada Tauhid seperti
itu pulalah yang telah diutamakan dan dipertaraakan oleh Nabi
ICuhammad saw. selama periode &lekah lebih dari i0 tahun.
sebelum ?auhid Khalisnya berhasil s€cara runtas, dakwah l.rabi ih.r
belum beranjak kepada mrsaiah masaiah tehnis/tata eara dan tara
la]<sana ibadah.

Hal ini dapat dilihat dengan jeias dari ayat ayat ldakiyah {yang
turun di Mekah), yang pada prinsiplpokoknya justru berisi dan
berkisar daiam rnasalah masalah Tauhid itu.

Syeikh Muhamrnad Ad tiudlari Blk dalam kitabnya Tjrikhut
Tasyri'il Islarny, wakfu menjelaskirn kelebihan kelebihan avat
Makiyah antara lain menulis demikian :

1 ,,1 -#1"#,w, uAt ;f;;l* 3J, tt, Zt_i

a6;.{€rilqaw}slgtu{s*iffi war,iw.
( rv er gMterifi,'yv )
Ayat ayat Maki1,ah, pada ayat a1,at tersebut satupun tidak ada
yang bersifat pentasyrien (hukum) secars terperinci, bahkan pada
garis besarnyc (penta;yrian) yang *run di Mekah itu bertumpu
kepada ntaksud pertama dari pada aga.mc yaitu mentauhid,kan
AUsh SWT.

Tugas utarna dan pertama darj Nabi Muhammad saw. seperti
diterangkan di muka akan nampak lebih jelas lagi, apabila kih
niembaca ayat pertama setelah ayat kenabia:, yaitu surat A1 Mu-
datsir demikian :

4t ;*6Sr; 6q;; 3)'6# 5.35,t#6
(a-\,j)t).ffi6

lfiahai orang yang bersetiru,tt. Bangunlah, dan beri peringatanlah.
Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan
p e rb ua t an d o sa ti ng gat tcanlah.
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Yang dimaksud dengan 'Ta and.zir" daiam a3'at ini adalah
"al indzar 'anis syirki billah", artinya : mernberi peringatan dan
memberi khabar takut dari perbuatan musyrik kepada A'llah. Se-

dang yang dimaksud dengan perintah " wa Rabbaka fa kabbir".
adalah : "amarahum bit tauhid", artinya perin-iah kepada mereka
untuk mentauhidkan Allah SWT.

(Periksa : Risalatun fi masailil khams, al wajibatu ma'rifatuhu,
oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab). . 

rr"

Jadi dengan beberapa keterangan seperti telah diuraikan di
muka, jelaslah bahwa Tauhid itu merupakan ajaran pertama yang
paling diutamakan oleh para Rasul, juga oleh Nabi Muhammad
saw. Dan Tauhid yang seperti -itu pulalah yang mutupdkun cabang
iman yang paling tinggi nilai dan bobotnya.

Sabda Nabi saw.

WyiWJ-G,G;I5E&"A;;+;L;,LASr
',iti:'6,'ir 9toJ F'Je -Vrilt -+U:: &: \M;6 7
-r,vrro\2) .tE.{ 3f&,t (Jt; , S"fit $ }NKUGy
(r - v,e fu c:lattl*-Z"ot, a;,A t4 Ca-cr:lPa,i: (-:

Irrrctn.tttr nteutllttil)'ai h7 atatt 77 cubarry" Cabung .','atry paling tinggi
tittrt ltttlingulGtlt(t - tlt('trrt'Ltt !'r'lhogairiv'u1'al * arlulalt uc'apatt ; La
ilalru iilallah. l)urt t:tthattg tung ltttiirtg baw,alt aclalolt ntenyingkir-
l;tut gnttggLtuu tltu'i.ialutt. Datt rttaltt ilu ,iebahagicttt taitang dari pctda

iti tu t t.

Demikianlah keterang4n tentang sumber dan kedudukan tau-
hid itu. Mudah mudahan menambah kejelasannya.

Syeikh Zahir As Syawisy dalam kitabnya "Syar hul Aqiedatit
Thaharviyah wat Taudlih", dengan panjang lebar telah menerang-
kan fungsi dan kedudukan Tauhid secara tegas dan gamblang; yang
antara lain kita kutipkan di sini vang kita anggap perlu sebagai
berikut di bawah ini :
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3G, p 5:,t:' JJi; Tii;,,FQ, e *,'ii\G$,1qi,'p \
(v t ,;') W;* it Jl:Et*, *l t ;*-'e\i.

hcraltttilLtlt. ltoltrttt.\('sllttgg,ttlut)a Tattltid itLt rtrtrttltakutt scrttan
pura Rawl .r'ttrtg Ttctlittg pertama nzentpakan len ialan rartg paling
pcrtatno dutt nterupukatt ketlttdukart .t'ung pulittg llcrlanta tlitttuug
berdiri padanva scorang yarry .utltr/t (rnenenrp,ult ibatlah) kepada

"lllalt A::a wa Jallct.

Firman Allah SWT. :

G ) : * if wAt v 
"l; 

Y:A JW +;; J r\:;'\fr;t -6i
( ol : jfi.tr)
l)an .ntnggtrlt Kani telah ntengtrtus fiuh l;epada kautnn.t'a. Maka
Nuh tclah berkola . Beribadatlah kalian l;cpatla Allah. Tiadaldlt

bagi kalian tLthan (yang ntanapun) salain l{ya ('Allah).

Seruan yang seperti itu juga, dilakukan oleh Nabi Hud kepada

kaumnya (Al Qur'an surat Al A'raf ayat 65), dilakukan oleh Nabi

Soleh kepada kaumnya (Al Qur'an surat Al A'raf ayat 83), dilaku'
kan'oieh Nabi Syu'aib kepada kaumnya (Al Qur'an surat Ai A'raf
ayat 85), clan bahkan dilakukan oleh semua para Rasul kepada

semua umatnya (Al Qur'an surat An Nahl ayat 36 dan surat A[
Anbiya ayat 25).

Sabda Nabi Muhammad saw. :

K<A is' ki I r-r L{ J vffi Y 
iu,, tdii ft( *9: u:V *r C- -?cr 4t oE ) . rd\,1:,-:

Aktt (Nabi) tlipcrintalr (otelt Attcrlt) agar sttpa):a aktt datrtat meilan-

clukkan manusia. schingga ntereka iliengakui bahv'tt sex.utgguhnya

tiacla Tuhan nteluinkan Attalt. dttn ba'hv'a sttstltgguhn)'a fuXLrlutrrt-

ntud i tLr Ravtlttllalt.
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Berdasar itu semua, maka Syeikh Zahir menggaris bawahi,
bahwa :

'r:6f,-fu ,V$>o;ftArt'€=e4J\il1\i,Uj
, (vo ,'; 'oir'{y$y* j

Oleh kare na ittilalt. \,ang tcpat dan benur itu adalah.bahv,a sesung-
gultnya kewajiban 1,ang paling perlanra yang v,ajib atas sesertrartg

mukallaJ' .vaitu ytengal;trarr tiada Ttiran rnelain l;an Allah.

Dalam menutup keterangan ini Syeikh Zahh menulis demi-
kian :

6tt'*t11. esls, 4je,ti i r1p+t;'{s(, "*} )F
]3l'Y'ft yiJy*ezgh\'rl4!^,^-L*'"c3a66v

( ov ,r, bGA;3*,;!,Si?g' ia"u. '{il:

Maka Taulticl ittr adalah rnentpukan sesuattt yang Ttalirtg perlama
seseorang ntasttk dengann.rta clalam Islant. clarr ),ang paling akhir
seseorang licluar dari clunia c!engan14'a pula; sebagainatta sabdu

.Valri sarr'. : "Bara.ng siapa yang ada akltir perliataann.)'a iltr (pada
soat iltenglrcrnbttslian nalasnya )'ang tcraliltir) La ilaha illallah.
pasti dia masul'surga". (H.R. Al Hakint).

Tauhid itulah yang paling pertama dan yang pzrling akhir vang
wajib itu.

ry. SYARAT SAHNYA TAUHID

Sebagaimana telah diterangkan dalam Bab III (Sumber Tauhid
dan Kedudukannya), bahwa Tauhid itu baru dianggap tepat dan
benar apabila telah terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama
"nal'i" dan vang kedua '"itsbat".
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wa
dua
1).

2).

Jadi dengah demikian, dapatlah ditarik satu kesimpulan, bah-
vang menjadi syarat sahnya Tauhid itu, pada garis besarnya ada
macam :

Nafinya/ketiadaannya (bersihnya) ketuhanan dari yang selain
Allah SWT., dan
Itsbatnya/tetapnya ketuhanan hanya bagi Allah SWT. saja
sendirinya.

'Qi li .* lacyt?:aAa fa, 9s e i .!# i'-. 3i3;

5 L;s Atil,;i #; c tJyx ) 44 i16"v g "6
(d)PlJ|"b! , " ,r<lt*ti)-,1- ('li, &y>A.ja

Kalintah .r)ctt'tg agtng ini (kalintantt Tauhid Lailaha it{alallah) suug-
guh telah mencakLtp kepatla naj| dan irsbat. KalitnatLrt Tauhicl.ini
Irlult rttctttt.l ikatt,ntctrtiarlakutt tatntta hcrttltattatt selairt Allah tla-
ilgzti u{aN)uruiu.t iLa ilatta). Dan ,!;alintaiut,Tauhid ini pula lelah
rnertgitsbntkanfmcnetapkan kettrlrunn hanya bagi Allah deigan

""'i,*'ir!,J^':':'r, 
sekarang adarah menjabarkannya sehingga

dapat menam bah kejelasannya.

(I ). YANG MENAFIKAN/MENTIADAKAN TAUHID

Berbicara tentang masalah yang bertalian dengan yang mena-
fikan Tauhiri -- sebagaimana disebutkan di atas -- memang jumlah-
nya sangat banyak, sebab mencakup senua ketuhanan yang selain
dari pada Allah SS'T. sendir! yang Esa.

Namun demikian, dari sekian banvak ketuhanan yang dapat
trtenatikan Tauhid itu. senruanya juga akan berlumpu dan tidak
akan keluar dari empat induk yang pokok, yaitu : Al Aliirah, At
Tharvaghit, An Andad dan Al Arbati.
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Artinya bentuk dan'cc,rak ketuhanan yang selain dari padd

Allah SWT. sendiri yang Esa itu, semuanl'a juga akan terntasuk
kepada salah satu induk pokok yang ernpat di atas. Satupun tidak
ada yang keluar dari induk pokok yang empat itu.

Oieh karena itulah, di bawah ini kita uraikan satu persatu.

1.1. At Alilrrh.
Apakah yang namanya Al Alihah yang dapat menafikan/men-
tiadakan Tauhid itu ?

Syeikh Muhammad bin Abdui Wahab telah menuiis dalarn
kirabnya "Al Jawahirul Madliyah" tentang ta'rif AI Alihah
itu demikian :

::i4 --,5 :i glir lL J:'rr r";i,:t :Gsv latlu
7- t.,JP

(Yt
Alihuh ifu adclah Apa saja .yang dituj-u.oleh engkau (),ung

ntt'niurli ltt jrran ) ticngan rnakstrt! ttntlt k ntt'ndapalk(ttt \(.\italu
At bui kun u tatr r r tr trt A clupa t ntcn, tlt k f n tcttgltindarkati \c.\!tLt it!
l;entrrrllaratanf ba'lm'a. Maka ( taikala itti) berarti engkaLr telah
u t a ttgarrgliu t t r t a f nt c t tjad i kat r n r a se bttga i t it lt utt.

Dari ta'rif di atas jelaslah, bahwa orang yang mempunyai ke-
perca-y2sp cian keyakinan (i'tiqad) di luar Allah SWT. sendiri
yang Esa ada yang dapat memberi manfaat atau memberi
mudlarat (apapun dan siapapun), maka dia itu teiah mempu-
nyai alihah yang dapat menafikan'fauhid.
Nlenurut Tauhid telah jelas dan gamblang. bahwa di luar'
Allah SWT. sendiri yang Esa baik itu manusia maupun benda
benda yang lain. sama sekali tidak ada yang dapat memberi
manfaat dan mudlarat.

Firman Allah SWT.:

e 4dPG$(t 'fi

/ /t - .tr,
+r,gi'Jl

+rft'e
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Sj;Ug'q\V;"',Jr,iGti.6-*it5s,i,z6',Hffi
';j(;$it1K{tffi "r6*.:;ifW4;.;;ilg.rd:W

c v - t, c:v?D .r3xgj"F4Jli;
fulatra Suc'i Allah -tang telah rnenutnutkan Al Furqart (At eur-'urt) kapada hantbu \'1a. agar dia tneniadipemberi peringafan
kepada saluruh alattt.

Yung kt'ptrrt-t'Ltan--\ra-lult kc,rajuutt !attgit tJun bLuni. Qatt Diu
tidak ntentpttn.vai anak, dan tidak ada s.v-arikat bagi Ilya tla-
lam,lie kttasaanNya, dan Dia'telah ntenci\trakan scgala scsuatLt.
dan Dia telah menetapkan ukuran ukurannva tlengan serapi .

rapinya. Kcrnudian mereka mengambil aiihah (tuhan tuhan).
selairt dari pacla Nt'a. rang tultan rultan itLt ticlak menciptakart
apapLnt, bahkan mercka sendiri cliciptctkan dan tidak latasa
urttttk (menalak) sesuatu kenutdlaratan dari clirinl,a dat
tidak (pula untuk ntengambil) sesuatu keirtanfaatanpun. dan
juga ttdak kuasa memailkan, menghidupkan dan tictak (pula)
rrr crrt ba ttgkitkoh.
Ayat ini memberi petunjuk dengan jelas, bahwa apa saja yang
dijadikan alihah (tuhan tuhan selain Allah), dimana orang
suka menyembahnya, meminta bantuannya untuk menda-
tangkan manfaat dan menghindarkan mudlarat, semuanya
juga batal dan tidak benar sama sekali.

Mengapa demikian ? Karena : -

(1). Makhluk makhluk yang dijadikan alihah (tuhan tuhan
selain Allah) itu tidak dapat membuat sesuatu apapun,
sedang Allah SWT. Maha l(uasa menciptakan langit dan
bumi beserta segala isinya.

(2). Makhluk makhluk yang dijadikan alihah (tuhan tuhan
selain Allah) itu, justru, merekalah yang dibuat dan di-
ciptakari, sedang siapapun yang namanya makhluk,
sudah menjadi tabiatnya past-i membutuhkan. Adapun
Allah SWT. Maha Kaya dan Maha Cukup serta tidak
membtrtuhkan yang selain Nya.
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(3). Makhluk makhluk yang dijadikan alihah (tuh.an tuhan
seiain Allah) itu, sama sekali tidak memiliki manfaat datr

mudlarat apapuh bagi dirinya sendiri, apalagi konon
khabarnya bagi yang lain. Oleh kaienanya, vang demi-
kian itu tidak ada guna dan manfaatnya di sembah sem-

bah dan diminta bantuan apapun.
(4). Makhluk-makhluk yang dijadikan alihah (tuhan tuhan

selain Allah) itu, sama sekdli tidak kuasa untuk menasa-

rupkan atau menggunakan sesuatu apapun. Mereka tidak
. kuasa mernatikan yang hidup dan menghidupkah yang

irrati, apalagi nrembailgkitkan dart dalarn kubur. Oleh
karenanya, bagaimana bisa terjadi alihah yang selnacam

itu dinamakan tuhan, kemudian disembah dan dimintai
tolong ?

Kalau orang mau menggunakan otak dan rasio yang sehat
yang bersih dari pengaruh syaithaniyah, pasti orang tidak
akan mau menjadi makhluk sebagai alihah seperti diterangkin
di muka. Jadi kalau masih ada yang berbuat demikian, maka

lelaslah orang itu termasuk kepada kata'gori orang orang yang

dungu.
(Periksa tafsier Al Maraghi juz 18i 148).

Untuk lebih memantapkan pengertian di atas. pengertian bah-

wa alihah yang selain Allah tidak pantas disembah dan dimin-
tai pertolongan, karena jangankan dapat membela yang lain,

. sedang untuk dirinya sendiripun tidak mempunyai daya apa

apa; perlu kita simak kisah Nabi Ibrahim dengan raja Namrud
dalam Al Qur'an surat Al Anbiya.
Syahdan. tatkala raja Namrud mengetahui bahwa yang meng-
hancurkan alihah (berhala berhala) mereka itu Nabi Ibrahim,
lalu Nabi Ibrahim diinterogasi dengan pertanyaan pertanya-
an:

1',ir\Au@$A3'gf,
\- /

.4ltttkuh l,;untu yattg nt<'luktrltun l)?rbLt(ttutl ini tcrltudttl) lttltutt
tttlran kottti. v'nltai Ibrahim r)



';j'E;i ;'V Syi ;1,* u g_i!',t; S l,S
Ibrahint rnei:nja*-ab ; sebenarnr'a llatung 1;ang brsar ituluh
yang ntelakukannl'a. Maha tanyakan sajalah ilatryxutgi !te-

Ttadu berhala itu jika rnereka dapat berbicara.

Setelah Raja Namrud beserta rakyatnya kembali kepada kesa-
daran nrereka, lalu meleka berkata : Sesungguhnya kanru se-
kalian adalah orang orang yang menganiaya diri sendiri.
Kenrudian kepala mereka menjadi tertunduk, lalu berkata :

5i'sttnggttltn;",a ka:'tttr {;t ahai lbrahint ) telult tiiengetalnti bait-
v,a be:rha-la berhala itu tiduk dapat berhicurc.

.]awab Nabi ibrahim :

6 ; K Ji "k;15'** :K*u;n 
r ;i', ir l;'i:Ai-- \ -r' | r., 1. o -

s, J:Mi;\bi tu,, ;,i,, *:G.i_1
,l'lcka ntutgapa l;tunu rnttt3.'eittbctlt salain -4llolt. s('su{tttt ) itrtg
titlak clapttt'memberi nzan.faat se,Jrkitpun dan tidak (pula)
nteinberi mudlarat kepuda kan:u I Ah (celakalah) kanu.l bt-
serto at)a l,ang kunttt sentbah selain ,4lluh. Maka apakah l;antLt
tidu l; ttt t,tttaham i .'

'fr :;3%,t:-(fr.\6 jlt,i'" jt"r:-
v.Jzz 

\ -,\ 
vz rJr

Perintoh R.ajtt ltarnrutl . bal;arlah dia, dan.banttrluh frtlt*n-
ttiJtntt liuttltr. jika /;utnu benar ltettar itentlak bertitulal;,
(Buca A! Qur'att stirat A! Anbivn . -'rl - 70). ,

Kisah ini dengan jelas dan gamblang memberi peiunjuk be-

tapa batalnya perbuatan otang orang yang suka nrenjadikan
alihah sebagai tuhan selain Allah yang disembah dan din'iintai
pertolongan.



t.2.

Perbuatan yang semacam ini termasuk musyrik yang menafi-
kan/mentiadakan Tauhid yang sangat sesat. Sedang Qrangnya
sangat dungu.

Firman Allah SWT.:

1,i:n ?5,K:56rQ)";6\tu\Ai4 F., ;;ii:i;:t1
la tJ' v';;f:.ii'@YqJL:,s #'$\1q;'!1 X31'Jt
(rr- -rvr, iylr ) .';i;XUl4"#'#"6f$;f!r,

Mcreka (Barti Isruil) hcrkaru . l,lahai Mu.sa. bttatkartlah bagi
lcarni sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka.rnetttplt'
nlai 6rUrroOa tuhan (berhala). Musa menjav)ab : Sesmtgguh'
nt,a kamu ini adalah kaum t;rntg dungu (bodolt ticlak menge-
tahui si/ar sifat Tuhan). Sesunggu?ntya mereka itu akan di-
Itattt'trrkatt kcpcrtayaun )'ang tliarttttrt)'a dart akan batal altc

1'ang selalu ntercka kerjakan. Musa menjawab : Pafuttkah aku
mencari tLthan untuk kamu yang selain dari pada Allah, pa-
dahal Dialah )'ang teluh melebihkan kamu atas segala alam.

Thaghtrt.

Apakah yang dinamakan thaghut itu ?

Para Ulama dalam memberikan difinisi kepada thaghut itu
berbeda matan antara sabu dengan yang iainnS'a. Namun
demikian, jiwanya tetap satu dan sama.
Untuk memahami apa itu thaghut yang sebenarnya, mari
ikuti kutipan di bawah ini.

Syeikh Abdurrairman dalam kitabni a Fathul Majid, menulis
demikian :

;(J,|KJ\{,'ditYjuC:*cV-A,tW,i}rui
3# jffirKl+,Wi, lrv J6 ;, Lrftit, U;\b(



--!;""\Ei(, :uJ;';6; . c 9r5i;',) iJ, Lib'rldrlst'g;
1tt ue4?Lrf**t t> dtP3!b'^+V'"5

At Tlmghut itrt asalrt|'a cliambil tlari halirnalt At Thttghl'utr,
t'artg artint'a : ntelev,ati batas. Bttrkata. Unmr bin Al Khath-
thab ; At fhaghut ittt arlinya adalah syetiLtt. Sedang l;ata
Jabir . At Thov,agltit (jatna'). ),aitu Ttarc dttliun )'ang luntn
kepadu ntereka ittt sretan. ( Keduan.l'a cliriv,a.v-atkan oieh lbnu
Abi Hutint). Dan kata Innrn Malik : At Tlnghut itu'adaluh
:clialt (1pt).t'ang cl i.:cntbult clari selaitt Atlatr.

Yang kedua, ditulis oleh Izzah Darwazah dalam At Tafsierul
Hadits demikian :

, $3:iri 54'*(e, )\ffi46 rG v4t 9:iV, 
g;;q:

,A, ;,YAr ff ri 7ffit -#:j5\3,,.(fi\ 6;K.',Q"';^, eVA r'a *" 1$ir 5uiPS, zq\ +;,W
( y^r ifgt*stt;7'2'))*J'st> .tu!A'r;t;)'5 *

t;r6il'6t;itjtisll

Thaglrut iru telah tlatang dalant Al Qttr'an sebagai rrutradif
(l-rt'rsamaan) bagi s)'etan. Dan telah datang Ttula dengan arti
berhalu. Dentikiun juga tclah tlatartg' d(ttgctt arli s.r'arikal
s.r'urikat. Setlang asal arti kalinat itu sendiri adalah : 'sangat
nteley.,ati batas. Tegasrn'a diu itu atlalalt : clltniittt. kebencian
,lu t r lr r' t't t ttt stt i t a n.

Yang ketiga, dijelaskan dalam Mu'jam Mufradati Aifadhil
Qur'an seperti berikut :

;u5:t 1ffi3, !y', e o" a {:J-P:L';IZ. Arbq t

.p-y E S':eSA v :'ll,;"+e,; +6,'oL ; pi
C(rr rz -'FA\-asr;"P{> Ci;ftiil

-1 t Thagltut arlalult \utu ibural (garttharun) dari satiap vang

rrtelcv,ati hntas dori sclairt .1llah.
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Dan kalimat At Thaghut itu biasa dipergunakan untuk muf-
rad dan jama'
Diberi nama : tukang sihir, dukun,,yang suka riienggoda dari
bangsa jin dan yang suka memalingkan dari jalan yang benar
it,u adalah : At Thaghut.

Dan yang keempat, ditulis juga dalam MuJam Altadhil Qur-
'anil Karim demikian :

,K"[1"""' -*- rlrt Hx1A 6 u j)t, gu\Es{

.4wUeC;K"2;s;:*er;\:;t4r:A;dt*3re
(rvv,,-" dbrilW)f >

At Tttughut - bt,rlaku bagi ntufrud. jama', mticl:akl;ar dar:t

tnuunnas - atlahh setiap 1,ang disembah salair,t Attah. atau di.a

ittt ; sy'etan, drtkurt atau seseorang t'ang dfu ittr )tailg merupa-
kan Ttokok pangkal l;esesatan.

Dari pada' beberapa ta'rif di atas dapatlah ditarik satu kesim-
pulan, bahwa yang dinamakan thaghut itu adalah yang suka
disembah sembah dan ditaati, baik itu bangsa manusia dan
jin maupun syetan; sehingga manusia berpaling dari menyem-
bah Allah kepada mereka itu.

Dengan demikian jelas bahwa thaghuL thaghut yang semacam
itu menjadikan manusia musyrik yang karenanya tauhidnya
itu menjadi nafi.

Lebih lanjut Syeikh Abdurrahman dalam kitabnya Fathul
foIajid yang tadi, mengutip keterangan ibu Qayyim tentang
pengertian Thaghut yang iebih luas demikian :

F!€;6;;;,;v,'"'t'71\4'i"li\i1,6,,!itgi
i,$'-,1+ ;, l;:"; j *f_J, 4 y:;"Kua u, 4 6,9t;t6
Su*j+;"+i;i, j:tia,aj/.;6V'Ye jaj,iuDj,
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- ) -, / {/6,/ ,,o. rr(t, /(/
C \r _," *f'f ) 11:+r_e)*\W\itV

7'ltUglttri ittt aclAlCtl: . 5't tt,t1; \(,\d111lil .t'(t!:u) tit'tt,tutt \1,.\t!Ufu ittt otUtrg
tttelcit'tiii hLttusil)'o. baik ;e:uaru iitt Iang:;tr/;t,liibutlaii. atau yartg
;ttku rliikuti ntatiptnt I'Lt.ng \uka tliraati . Mal;a .v'uiig meniatli thu-
gltut bugi seliap l;aLrtn itu adalah ; orattg :'ang ntarelt,J itu,barfah-
l;ltn kaltadttnl'u salairi ktTtaTlu. ttrllah tlurt R.nsttl ,\,ia atau tnercka itu
iltcrtgibaclatiti)'a selain ke1;eJu AliuJt tlun uiatr n!L't:'clttt itu .strka tttc-
trp:il;tttirt-r it luttpa ltt nR,ltian .t aitg rlcttuttg tluri illiah. 'Altru nrt'raktt'
iii! !il(.'itoutirt-r'tt iitli;ni itr:tlu!ch .t, atig ttr('t'L,kt se'rttl !ri ritlal; lahtr
.;r.'sttrtpil;ttitit.,,'s i ttr t;i!riltth ttie t l;.apetia .1ilah.

Iniluh n!.!(ant tra(ont tltagut.i.a.ng l',rrltt!;tr tli alarrt clutiitt.
.t'ritt,g upahilct etigkcttt ntt:trtitarhalil;,Lrtn.t tt dan cngkatr r.tttrrtpcrliltat-
i:ctrt l;t'utlaut ntoitusiu vurtg tiikairkurt cltttgutt lltugut iiti. g;a.sri

t',rgl;irtt iiii,/iltul lit'batt.i r,:l;u;t tttt;'cl;u !;c;,'l;ulittg clctri b<:ribadait l;t -

lrLrtiu .lllah ,\LltT. beralili nteujudi bt,riiiudalt kcltuda thugut !ttt.
dett llc't'p(iiirtg tluri ttat kcptr,lu fltistilulittlt.slnl. bi:rctliit ntetjatli rout
i;t1t417t1 !ltttgu r itti rioir pitrtt 1; cttg;i l;t.t ln.t,'a.

Jarii kalar-r orang bertahl<im (rneminta keputusan hukum) i<e-
pacla seiain Ailah dan Rasul N-va dalam sesuatu masalah, maka
berarti orang ifu bertahkim kepada thaghut. Dengan demikian
jelaslah krahlva arang itu musyrik, _vang karenanya tauhidnya men-
jadi nafi. Mengapa ? Karena bagi orang -vang bertauhid -- bertah-
irimnya itu htinyalair kepaia Aliah dan Rasul irJya itu saja. Lain
tidak.

Firman Aiiah SWT. :

1,r4 ,/- l.€zo,,.zt.( - .4trtnzl 91,',-.0 ^9/r4r-t,.1(
Jl ) L-+: e n* -P:'*}s. 3:*\a F 

" 
**,?J {,': }s

(,1 -t-!r'+i.'.0' ,r.-t:lj n(/tt, .0,".i
( io: rr.-.;j t) "\,.J,-)1)];l^*'J. t' j , -q'd'jvfSygi

I
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Mako demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tida|k beriman
hinggc mereka meniadikan kamu,hakim terhadap perkara. yang
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalem hati
merekti sesucttl keberatan terhadap sesTtalu yang kamu putuskan,
dsn mereka rnenyerah dengan sepenuh penuhnya menyerah.

Betapapun santernya orang mengklaim (mengaku) dirinya ber-
tauhid, tetapi kalau dalam peri hidup dan kehidupannya tidak ber,
tahkim kepada Aliah dan Razul Nya, tetap saja tauhidnya itu nafi.

Firman Allah SWT. :

Apakah kamu tidak memperhatikan orang orant yang mengaku'
dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada

lramu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka
hendak bertahkim kepada thughut, padahal mereka telah dipe'
intah untuk mengingkari thaghut itu. Dan syetan bermaksud
rnenyesatkan mereka dengan penyesatan yang seiauh" iauhnya.

Akan lebih jelas lagi maksud ayat di atas apabila diperhatikan
ashabun nuzuinya demikian :

'-3;'a* JG #i^' &e'+i) ;!t : G ;3i; !*iei'
-e,(A"fi #rV33'-JWITA'vF;t'e+,9("F'
3.CirV'-6,i"+,(t5s'e('&1t*'fis\J1
t3:>ttlt"/""2'trtiLV#?*'"E*.eWy;A
'pji:6)#ji,r|;!\u,'^Q66n!4;r;,,yt44
(tx / o o1ah16lrrqr) (ryr....... CrelSi$tJt

.i
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I'a:id birr Ztrrai' telalt merita)'atl(an dari Daud bin Abi Hindtrn
clari As sl,a'bi, dia telah berkata ; Di antara seoraltg raki lat;i mu-
rtulik adu ltt,rsclisiltatt d(tlgatt \eorGrlg taAi laki ytthutli. Oratry yo_
Irtrtli ntatrNajaA'orung uttrnaJ!k rrtrtuk bt'rttthkim kepada llubi satt...
littrcrtu orang trtunctjik iru tultu balnya Nabi ticlak mcntbenarkart
sttop tnen-vuap. ,scdang oreilg muna.fik tnettgaiali orung yalntcli tnt-
Itrk bertahkint kepada ltakirrr hakint rrrcreka, karena orang nuutaJilt
talur bahv,u haliitvt hakbn Yahudi itu akan rrtembenatkan sLrap
nten!'uap. setelah nterelca berduu berikhtikf. laht nereka berse-
pakat tnttuk bertaltkirtt kepacla secrang cluktut dari Juhainah. Maka
puda saal itulalt Allalt mcnttntnkan a),dt ; (Alant tara italladzina
.t {!: utntrntna . . . Al A.rat).

Dengan de:nikian jelaslah, bahwa orang mengaku tauhid tetapj

HJffil:,i:t"1':Jiiain 
Arrah dan Rasur Nva' maka tauhidnva

Kalau orang mengikuti pendapat seseorang yang lain, baik'itu
yang dianggap guru maupun syeikhny.a, tetapi tanpa disertai kete-
rangan hujjah dari Allah dan Rasul Nya, maka berarti orang itu
ielah mengikuti thaghut. Dengan demikian orang itu jelas musyrik,
yang karenanya tauhidnva menjadi nafi. Mengapa ? Karena bagi
vang bertauhid baru _akan dapat mengikuti pendapat seseorang
apabila disertai i<eterangan dari Allah dan RasuiNya.

Firman Ailah SWT. :

3{ i :JL:, ;fr ; A 6'r,3 r (,vq&.p.$ 
"au 

ffi*t
Itol o '/t 2//(//' ( \\i tt-')t) '\jL""-d;ti6

Dtitt jLtttEottlttlt l;tttttti trttttgil;trli altLi .t'a'ttg lianttr tidaA ntcntptrnl ui
1t <t tt g e t a l t t r at t l e n.l t:t il g n.t a.,S esu u gg tth tz y a Tt e ud e ugara n. p e n g l il t u t u t t

rlart hati, semuotr.t'a i{u akart clitrtitttakan perlanggutg iav,uhannya
Orang t'attg mcngil;trti ltrharn tanpu di.serrai lieterangatt dari Altah
clan Rasul i{.t'a. herarr.i ctrutg itu taqlid btrtu nuntartva.

.18
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Dengan demikian orang yang semacam itu hanyalah menieru'

muskan dirinya sendiri ke dalam jurang neraka,sadar atau tidak.

Firman Allah SWT. :

Dan apabila dikatakan kepada mereka : Ikutitah apa yang diturun-

kan Allah. Merekameniawab : (Tidak), tapi kami hanya mengikuti

apa yang kami dapati bapak bapak kami mengeriakannya' Dan

ipakah mereka (akan mengikuti bapak bapak merekd walaupun

iyetan itu menyeru meteka ke dalnm siksa api yang mefyala nyala-

(neraka).

Kalau orang taat kepada selain Allah dan Rasul Nya atau de=

ngan perkataan lain kalau orang mendahulukan taat kepada yang

se-lain-Allah dan Rasul Nya, maka berarti orang itu taat kepada

thaghut. Dengan demikian ielas orang itu musyrik, Yang karenanya

tauf,idnya menjadi nafi. Mengapa ? Karena bagi orang yang ber-

tauhid ketaatan itu hanyalah kepada Allah dan Rasul Nya saia'

Firman Allah SWT. :

( y y :,ffJ r ) ;;afs, gs'];'('$6$e9'Ji;gi"tw; ii
Katakanlah : Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, maka apa-

bila kamu berpaling (dari taat kepada Allah dan Rasul), maka se-

sungguknya Allah tidak menyukai orang yang kafir-

Maka, agar supaya tauhid itu kuat tertancap ke dalan kalbu,

tiada jalan lain kecuali hams mbngirgkari thaghut thaghut itu da-

lam segala bentuk dan manivestasinya.
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Firman Allah SWI. 2

- i$jj"pL,€re"^a14\b.H;*An966
( r or : 6jut t ) .ei|gd+J ttGVSr66$

Barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada At-
lah, maka sewngguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang
kuat yang tiada aknn putus. Dan Alhh Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Bertauhid kepada Allatr dan menjauhi thaghut thaghut itu ada-
lah menjadi tugas pokok para Rasul Allah semuanyn, sejak yang
pertama sampai yang terakhir, tanpa kecuali. Karena itu tiada
alternatif lain kecuali bertauhid kepada Allah dan menjauhi tha-
ghut thaghut itu.

Firman Alhh SWT. :

rr r;4 I gjzt6tk;v4 vl$t U 4fi' rti,9Cl*;"{t1;
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap tiap umat
(untuk menyerukan) ; Sembahlah Atbh (saia), dan iauhilah tha-
ghut itu.

1.3. AlAndad.

Apakah namanya Al Andad yang menafikan tauhid itu ?

As Shan'ani dalam not kitab kecihya yang bernama Tath-
hirul Qulqb 'an Adranil Ilhad telah menulis tentang Al Andad
ini demikian :

$ rdb ) :,,):6,'Jt(JrAo ;g:*,1ft8(,
At Andad itu jama'rrya dari niddun, yang artinya adalah :
yang menyamai.
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Arti yang hampir ,bersamaan tentaqg Al Andad ini ditulis
dalam MuTam Al Alfadhil Qur'anil Karim demikian :

( rtt eiuprywl) 'iF(#,!Vi
An Nidd (mufrad), yaitu : persatn(mn dan bandingan.

Kemudian Janraluddin Al Qasimi menulis dalam tafsiernya
dengan panjang lebar tentang Al Andad ini seperti berikut :

at,?

"*t -;, r t *iqLbi\t69f , : *y:rV{te-6lra)w:cW:F,ffV

, :tryW\ .46Wl fJW*i |H(* Y*:f ''")7'f1 za e,/|:-t.

sl: . 4, l,r./:(.r. -( az:'^JUail)W'\+L;

Al Andad itu iama'nya niddun, yaitu persamcun. Kalimat
niddun itu biasanya tidak dipakai kecuali hanya bagi persa-

maan yang menyalahi (yang tidak sama)

Kalau dikatakan orang (be7ini) : Bagaimana dianggap wajar
persamaan yang demikian itu dengan Al Andad, pudahal me-

reka itu mempunyai perkiraan bahwa sesungguhnya penya-

mann itu menyalahinya ( tidak sama) 7

Saya meniawab (demikian) : Karena serunggphnya mereka,

tatkala mereka bertaqarrub kepadanya (Al Andad), tnereka

mengagungkannya dan mereka menamakannya tuhan, maka

keadaan mereka itu menyerupai keadaan oraitg yang //7em-

punyai ittikad bahwa sesungguhnya Dia itu adalah Tuhan
yang semisalnya.

Jadi dengan demikian, atti Al Andad dalam kaitannya dengan

qnsur yang menafikan tauhid adalah, setiap apa yang disama-

kan, yang dibandingkan dan disejaiarkan dengan Allah SWT.
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Oleh karena itulah, maka Al Andad yang dimaksu'dkan dalam

istilah tauhid telah diillis dalam MuTam Alfadhil Qur'anil
Karim demikian:

;6<ite,r9;\A;#5,'{3{i3ir;H'.6i'.6. (rtr -bbf i'AWi\43'4

Dan telah datang (dilebut) dalam Al Qur'anul Karim bahwa
yang mensifati apa yang biasa disembah oleh otang orung

musyrik selain Allah itu dengan Al Andad (yang menyamai,
yang menyerupai) bagi Allah Sl4tT.

Pengertian Al Andad seperti tersebut di atas adalah penger-

tian yang umum yang mencakup segala apa yang disamakan

dengan Allah SWT. tanpa kecuali. Jadi, apa saja yang disama'

kan, dibandingkan dan disejaiarkan dengan Allah SWT. itir
namanya Al Andad.

Seterusnya Syeikh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya
Al Jawahirul Madliyah, inendifinisikan Al Andad dengan

mengkhususkan dari keumuman di atas demikian_:

"#ffidtrlvzfti;;;ffi,;#
cYt PV.gi> - clt't#

At Andad itu sesuatu yang dapat memalingkan engkau dari

agama Islam, baik itu berupa anak, tempat tinggal, keluarga

atau harta benda. Itu semua adalah persamaan, katena ftrman
Allah SllT, (Dan di antaramanusia ada orang orang yang me'

nyembah andad (tandingan tandingan) selain Allah. Mereka

mencintainya sebagaimana mencintai Altah ) -
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Syeikh Jamaluddin Al Qasimi tatkala menafsierkan ayat 165

surat Al Baqarah, beliau menulis'demikian :

, 3t in J: 6.,fr4t&iA S(6,$ti'.' e!3r(
- 3,t6t i,,t6$3#; 336'&,WtFi:
:jiue:A:"4lUSit7?/$t65#,$,6git'
rK ua:i;<t, lfr ,#;", e(A 5re6* vwE 6?r $1
" 
+ti$1"(1r$lilr"t #,'r-$ ((;il ) lisi, * K
(,ij jw. )(st *.3 La#q 4 $ c +v::*i'1' :as ;

( vot /t ,/-v:P;, J6*S\*G
At Andad itu, baik :

( 1). Berhala berhala yang mereka jadikannya sebagai tuhan,
agar supaya dia dapat mendekatlcan diri kepada Allah
dengan sedekat dekatnya, dan dari berhala berhala itu
mereka senantiasa mengharapkan (dapat mengambil)
manfaat dan (dapat menghindarkan mudlarat, dan me-
reka senantiasa menuju kepadanya (untuk menyelesai-
kan) pelbagai masalah, dan mereka membuat nadzar
nadzar kepadanya serta berbuat taqarrub kepadanya
orang orang yang bertaqarrub.

(2). Maupun para pemimpin, yaitu orang orang yang wka
diikuti oleh mereka dalam masalah masalah yang mereka
data4gkan atau mereka tinggalkan, terutama sekali pe-
rintah perintah dan larangan larangan.

Pengertian ini dipandang kuat, karena sesungguhnya
Allah S'!ilT. setelah menyebut ayat tersebut kemudian
disarnbung dengan ayat : (Ketika orang orang yang di
ikuti itu berlepas diri dari orang ordng yang mengikuti-
nya, dan mereka melihat siksa siksa; dan ketika segala
hubungan antara mereka terputus sama sekali).
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Yang demikian itu tidaklah layak kecuali dengan arang
orang yang meniadikan laki laki itu sebagai bandingan
dan persamaan bagi Allah SWT.

Jadi ringkasnya, kalzu orang lebih mencintai anak, keluarga,
rumah tinggal, harta benda atau apapun juga yang lainnya
dari pada mencintai Aiiah, maka sernuanya itu disebut andad,
sebab dapat rnemalingkan kecintaan dari pada Allah. Dengan
demikian jelaslah bahwa orang itu rnusyrik, yutrg karenanya
tairhidnya menjadi naii. Mengapa ? Karena bagi orang yang
bertauhid bahwa kecintaan yang sejati itu hanya bagi Allah
saja sendirinya.

Kalau clrang mendahulukan kepentingan anak, keluarga atau
yang lainnva sehingga dapat mengalahkan kepentingan Allah
$loi'i'., niaira jeiaslah i;:ii;i,ya otai:g i'r.,u l;;usjr;iii, kai;na menja-
d.rk;rn anak dan keluarga dan yang lain lainnva iru sebagai
andai {bandingan Allah).
Perbuatan m'.rsyrik yeng seperti itu diancarn cleh Allala de-
ngan ,;iksaari Ny'a yang arnat berat.

Firnan Aliah SWT. :

&6"{.;:vi(\Grrius&1'&;sv,tifir3sra33t;gJ'{.,{tz-7':} {t..21,2 t f 1< , rto(.J2,,- rr),}f ".r)"- 9..i
")>-t Q 9*k_2, ,,).*4 1 '.* : t1") _J"i4 ;_l rc_. : .'.iljJi_ij \t; 6
.z.z41t(eto3l )r.rzt('

i:JVry

{ Y ! : ? -tst).'SrU;;6t6;a,*teg
Katakdnlah, jika baysak bapak, anak anak, saudara saud.ara,
isieri is{et"i Kumu dsn keluarga kamu beserra harta kekqtaan
yang karnit khawsiir kerugiannya, r|an rumah rumah teftxpat
lirzggal i,ang kat+tu si.rkai, adalak lebih karnu cintai dari pada
Aiich tlan Rasul iYS.'a dan (dari) jihad di jaian hlya. rridka iwng-
gulah satnpai Allah rmendatangkan kepztsusan Nya (siksa

Nya). Dan ..4llah tidak rnemberi petunjuk kepada orsng orang
yang fasiq.
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Musyrik yang berupa andad ini sangat halus. Oleh karena itu
jarang orang yang pandai menghindar dari padanya'

Kata Ibnu .Abbas ra. :

al t

viy,i:";l'+&Lpt-;$:t*;:&wg:.'jJ.#(Vfu i,',;:,rft'Lpt4{,'b,FrIHr;""!Gyi
, 
-3:l{i', 

J(lyLg;ra4 i'\i,'i;it1i1d", #J r, ''fii,JlKt}tot\l'ft
(e ';itu$ui'ig1i<tl;i$ili{<VM,++;Sg'r;$xr1frtat"r\Vgti<bJ;b
tJa,$|, Ht $i,,3{;}i'iGV, r*Vl Wv-1 ,24t. to/?' , a 7 ,., t.l.rt bQWt;sKs.9 4,

({j ol u:7) - | !*; */;bK' ( #Wl:Aq",Li{,

At -4ndad iru. adalah musyrik yang tebih samar dari pada mb-
latanya seekor semut di atas batu licin yang hitam kelam da'
lam gelap gulitanya malam.

Dia itu (contohnya) seperti perkataanmu.(demikian) ; Demi
Allali dan demi kehidupanmu, vvahai fulan. Dan demi hidup'
ku. Dan perkataanmu; : Kaiaulah tidak ada aniing kecil ini,
pasti maling itu datang kepada kami. Dan kalaulah tidak ada

bebek di runiah fasti maling itu datang kepada kami.

Contoh lain seperti perkataan seorang laki taki kepacta teman'
nya (demikiad . rtIaa sltaa Allah dan dbmi kehendakmu. De-
mikian iuga seperti perkataan seorang laki lski : Kalaulah
tidak ada Tuhan dan si futan. ianganlah engkau iadikan puda-

nya kepada si fulan. Ini semua dengannya itu adalah musyrik.

K e sirn pu lanny a adalah, b ahw a te rm a stk's ebangsa "nadiy y o.h "
(menyamakan dan membandingkan) yattg dapat menierumus'
kan ke iurang musyrik asghar adalnh, meng'athafkan'(me'
nyambungkan) etas nama Allah dengan wawu, yang orang
dapat merasakan bahwa yang dihubungkan itu sama dengun
y ang m enghu bungkanny a.
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Oleh karena itu, agar orang tidak terlibat perbuatan musyrik
semacam andad sepqti diterangkan di muka, hendaknya
orang senantiasa ingat kepada perintah Allah dalam Al Qur.tan 

:

(vr-vt Vii:r)
lilahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dan orang orang sebelum kamu. agar kamu taqwa.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan'bagimu dan
langit sebagai atap, dan Dia rrienurunkan air (huian) dari la-
ngit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-
buahan sebagai rezki untukmu; karena itu ianganlah kamu
mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu menge-
tahui.

1.4. Al Arbab.

Kalimat "Al Arbab" itu jama'nya dari "Ar Rabb", yang arti
asalnya adalah :

t(r(/)-(+.t I /e
,//ltvF-

AiP*ltW"utf{r2)ij,'Ji*J[r{/r'.iyi.t\:^11tA
#;*6qtiW:3w66:E{iap

(rrr - r1rlr 2;(6plrf,Utra=;
Arti Ar Rabb itu dimuttakkan kepada ; raialpemilik, tuan
(dunungan : Sunda) dan pemberi nikmat.
Dan apabila (lafadh Ar Rabb) dilnutlakkan tanpa diidlafatkan
(disandarkan kepada lafadh lain), maka tidaklah dimaksud-
kan dui padanya itu kecuali hanya kepada Tuhan pemelihara
yang Disembah.

I3;'s
\r t - /2;VS'

tl ,n

15

2a

lir#
,!o

l'(
,tGt
.l o.Y ,,r1-

( /t
\">A>{-b -J

'-ti
P'6 ';)eUct9uudlJ

';gftWas"$grre
{a"FA,iJ&ldr,
6A1'f::s36iBiM>6
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Dan apa yang datang dalam Al Qur'an dart lafadh Ar Rabb
itu, maka dia itu hanya untuk Allah 'Azza wa Jalla saia, ke-
cuali pada tempat yang sedikit yang mengandung artt : rajaf
pemilik, tuan dan pemberi nikmat.

Sedang arti Al Arbab menurut istilah Tauhid adalah :

s? vup- v c6? WG # t-J&l)::*!, 6f;, 4Vyii(rt -.rltlL#
Al Arbab itu adalah : orang yang memberi fatyva (tentang
agama) kepada engkou yang menyalahi-hak, dan engkau men-
taatinya. j.

Jadi, orang yang mernberi fatwa tentang sesuatu masalah
agarna, dimana isi fatwa itu sifatnya mefyalahi Al Qur'm
dan As Sunnah yang saheh yang merupakan sumber rhukum
Islam, maka dia itu namanya "Ar Rabb'?; karena dia menb-
anggap dan rnensejajar\an dirinya pribadi dengan Allah Sha-
hibus Syari:
Sedang orang yang mengikuti dan mentaati fatwanya, ter-
masuk orang yang musyrik; karena dia menganggap dan men-
sejajarFan orang itu dengan Allah Shahibus Syari'tadi.
Pengertian Al Arbab yang seperti itu telah dijelaskan dalam
hadits demikian :

: r r i.,. y' I )t)i e){W --V-"*$r ir?'x!r}}l;i o # G
k * ;;J,:n -' i, ; iui 9;i eV6Y6\g;) ;A6EG:
(3*;it5'18"sa*r,ty4v-,iwtr'i4t9f;;i'
'i,d1-3r6';;AJiti:-tr\t:FglSt$lyliJi|
,J6, p3 $fi :'i,1,# ti6ftr{;Hc fdij,J

( cl;'j,sv-,etvt:t)l #;WS1V
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Dari 'Adi bin Hatim, sesungguhnya dia telah pernah mencle-

ngaf Nabi saw. membaca ayat ini (surat At Taubat 3l : Me-
reka menjadikan ulam.a ulama merekil (Yahudil dan pendeta
pendeta mereka ( Kristen) sebagai "tuhan" dari sblain'Allah
dan Al Masih (Isa) anak Maryam. Dan mereka tidak diperin'
tah kecuali supaya mereka beribadah kepada Tuhan yang

satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia (Allah). Maha Suci Dia
(A.ttah) dari apa apa yang 'mereka'persyarikatkan). 

Saya

berkata kepada Nabi : Sesungguhnya kar4i tidnklah menyem-
balt mereka. Tanya Nabi : Bukankah mereka suka mBngha-
ramkan apa epa yang Allah halalkan, laltt .kamu mengharam'
kannya ? Dan mereka suka menghalalkan a,pa apa-yatry Allah
haramkan, lalu kamu menghalalkannya ? Saya meniawab ;

Benar. Sabda Nabi : Maka itulah ibadah mereka.

Pengertian yang seperti itu telah ditegaskan dan lebih dipe-
rinci oieh Syeikhul Islarn Muhammad bin AMul Wahab
demikian: : '

'e:*6Jl;:q(5'#c,3g'GtG:{5-fii,r?'s6
' 6i ffi"6, \At3.;' t, J6vr'y/(;l( *t{:t V j;ryA
f;qe+&"+:4, j ;3' fi b:i( # A,'s :,i'-,i'-:,*v#f 6Eg,'!526V\:i\'",r:l;'g.j;('J',
ij'tu I Lr:, (:{ frg;;at'{v* ^3;,'}K W, $l),'* y-lr +t+e:?p #t 65Ki, "4$'4'6'ri\A
ifi:r;tt-i,ra{6\1{)334t'r6\f '"#,, j,itg3v.fr *

#3arr#
r-fit J??;APi e;4:d)t4g"#'Wf"K5 :t';;l*":tra+KfrrigtiaXU"&FVr'&15(,9y,

*,t iy*.,'&iJ ##, q6t$fi+&i,'*'3i'*
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'

t1,y'--lV{{u'sys**'&tk6a9^i6"iKii'xt
, [r:r At) -4g$*;5,8t

'Mer9ks orang orang yang meniadikan ulama ulama mereka
dan pendeta pendeta mereks sebagai tuhan, sehingga mereka
mentaatinya dalam penghalalan apa apo vang A{lah teiah

haramkan dan pengharaman apo apa yang Ailah telah hulal-
kan. keadaan mereka itu terbagi kepada dua ialan :

1. Mereka itu mertge'talrui bohwa para ulama itu telah meng-
gsnti agama Alto.h, kemudian mereka mengikuti akdn pet'
gantinn ini dsn mereka rnengi'tikadkan penghulalan apa

apfl yang Allah telah haramkan atau pengharamen apa

ape yang Allulz telah halalk{rn itzt karena meizgikuti para
ttlamanyri" disertd petryertian mereka bahwa para :tlanc-
nya itu bencr benar telalt menyalahi aganta pora Rasul

Adaka ini nanxanya kitlhr, dan dia telah meniadikcn
ulama ittt sebagai syarikat bagl Allalt dan Rasul Nq'a, wa-
iattpun mereks" iidak melakukan shalat' kepad-a para

ulantq dait rnereka tidait sztittd keparla pdra ulama. Tfaka
keatl.aan orang j,ang mengikitti yang selain |iya (Alis.h)
dalam menyalahi agams sambil pengertiann;,'a {dia tahu)
bahtva itu a,lalolt berbeda ti.cngan agamo, serta dia mettgi -

tikadkan ap$ apa ya,xg pala ularna katakannya itu selsin

apa apa yung Allah telalt firmanleannya dan }{abi ssbda-
kannya. itu adaialt musyrik seperti mereka itu.

2. Keaisatz i'tikst! rnereka dan keimanan ntereka derzgan

pengkaremaft yang karam dan penghalaLlalan yang halai
itu tefap (sesuai dengan agatna), ntunun wereka suka
mentaatinya dalam berma'shiyat kepada Allah, seperti
orang muslim mengerjakan {rpa cpa ,vcng dikerjakan para
ularna dari ma'sltiy{tt yang dia i'tikadkan bahwa itw ada-
lah ma'shiyat; mak{t bagi ntereka ftnempunyai hukum
yang sama sepert! para ulama yang aliii do.sa itu. Seperti
juga (hal ini) sungguh telah tetap dari Nsbi saw., bahwa
sesungguhnya dia telah bersabda : Sesun"gguhnya ketaatan
itu hanyalah ada dalam urusan makruf'saja.
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Kemudian maksud dari hadits 'Adi di atas, dengan panjang

lebar telah'dijelaskan oleh Syeikh Abdurrahman bin Ha'
san Ali Syeikh dalam kitabnya Fathul Maiid, yarig di an'
ranya kita kutipkan yang kita anggap perlu:saia seperti
demikian:

i1G.:ilti.*"e$6rbt?$'6*jyq&ry,4)b;
.rAr'i$yafi t;{g,lgruj,pts j}b"t{r

Dalam hadits itu memberi petuniuk bahwa, sesunggrhnya
taat kepada para ulama dan pendeta dalarn ma'shiyat ke'
pada Allah itu merupakan ibadah kepada mereka dari .

selain Allah dan termasuk perbuatan musyrik yang besat
yang Allah tidak akan membei ampunan kepadanya.

Adapun yang diiadikan dasarnya, seperti telah disinggung

di muka, adalah ayat lanjutan surat AJ Taubah Sl dalam

hadits 'Adi di atas yaitu :

iK&w'{x%hA(Sr+vW;fu elf;:,-.E;
( (\ rL.)jJl)

Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali supdya mere'
ka beribadah kepada Tuhan Yang Satu. Tidak ada Tuhan
rnelainkan Dia iAllaU. Maha Suci Dia (Altah) dari'apa-
apa yang mereka musyrikkan.

Kecuali itu juga ditambah dengan ayat lain yang sejiwa

dengan ayat tadi, yaitu surat Al An'am ayatL2L :

Dan janganlah kamu memakan (dastnd binatang binatang
yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.

'bgS Wr'tyr"g4'Lr; 4L !l't'4t9 $ lWilLU< ; 1

( \y, : -..b.i, r';K"# $qillitlir :,1i$'W.di :1,
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Eesunggthnya perbuatan i" orcrn itu adalah suatu ke-

fasikan.'sesungguhnyb syetan syetan itu membisikkan

kepada kaum kaum:nya agar flpaya mereka membantah

kamu. Dan iika'kamu mentaati mereka, sesungguhnya

kamu meniadilah orang orang yang musyrik

Kemudian Syeikh Abdurrahman melanjutkan tulisannya

demikian
/

'et6\;A-,FKjis"J'4n$(fl{xe:6'&,+lJ,e-t9'-tr-l

-uiria"te:U$;t|"A;{'':i6,ig'tl,P},
,in,';i;:t'&-r;l'ill;
,1J7/.Jt$'$Jtjiil*5,;4i*tla:ruta'J*i,d1;o)r
*,):"u:"or5;;,,g;3J\'J4i:4ig;ii\Gi

il $,$l uifi 4;, rt $ty':,ue:l;i,'&j,
9 - J:+X r.,.-ri'z I dr r+.*Jq:
-fi $tp:*r{';jr:/{-6

i* <.z <7,".(t, -L,,.,.,/"rr1

6grf:s;x,,H!$\';:3,ipn:r,Ej;,9;;
a'L3'li

Dan hal ini telah banyak teriadi di antara manusia beserta

para ulama yang merekn itu taklid kepadanya, karena
mereka tidak menyelidiki dalil apabila menyalohi (ulama)
yang ditaklidi. Dan dia itu termasuk dari pada musyrik
ini.
Dan di antara mergka ada orang yang berlebih lebihan
dalam masalah itu, dan dia beri'tikad bahwa sesungguh-

nya meng&mbil dalil - dalam keadaan ini - dimakruhkan
atau diharamkan; maka membengkaklah fitnah. bia ber-

kata : Ulama yang memberi fatwa itu lebih tahu dari pada

kita dengan dalil kecuali muitahid. Dan kadang kadang
pula mereka menyatakan celaan kepada orang yang ber-
amal dengan dalil. Dan tidak'ragu ragu lagi, bahwa sesung-
guhnya ini termasuk dari pada kqganiilan (ofang) Islam.

Pada akhirnya Syeikh Abdurrahman menutup tulisannya
dallam bab ini dernikian :
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Tfr 'fu;r^6;K\gJ4hJ9i,fr ,U$gG

zt-ilJrfi X{H,AQ*itefi ";di,W-:ftJ "JV, o - ap4a t a,F) J\3 i\t"i|;, #:'#tai*pt'#,#,#,U);xit5';#1;-')'frii$6*"L/' 
c14Fi6P,"*S4r'iii,,Jl,A/i"5

Adapun'mentaati umara dan para aparatnya dalarn rn"a. sa-

lah yang ntenyalahi apa yang Allah telah mensyariatkan-
nya dan Rasul Nya, maka Sungguh telah merata dengan-
nya itu bahaya baik di ma.sa lalu maupun di masa seka- .

rang dalam kebanyakan pemerintahan setElah Khalifah
Rasyidin. Dan demikianlah seterusnya. Dan sungguh
Allah telah berfirman (dalam rurat Al Qashash 50 .: Maka
apabila mereka tidak memenuhi seruanmu, ketahuilah
bahwa sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti
hawa nafwnya. Dan siapakalt yang lebih sesat dari pada
olang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk
dari Atlah. Sesungguhnya Atlah tidak memberi petunjuk t
kepada kaum yting dhalim.

Dari Ziad bin Hudair, dia telah berkata : Telah bertanya
kepada saya Umar ra. : Apakah engkau ketahui apa saia'

kah yang dapat merusakkan Islam itu ? Jawab sayci :

Tidak. (Jmar berkata : Yang dapat merusakkan Islam itu
adalah : 1). Tergelincirnya seorang 'alim, 2). Jidalnya se-

orang munafik dengan Al Qur'an, dan 3). Kebiiaksanaan
para pemimpin yang menyesatkan.

'gy1w,ff ;i,?.:df.Eff I'a-r'v '1' 
(Lt rt^.r) '$Atlg$,'€,
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{t;{nh}d;*,tt.#;#

'

(Periksa : Fathul Maiid, ryarah kitab At Tauhid susunan

Syeikh Abdurrahman bin Hasan :Ali Syeikh halama
390 - 391).

Adapun rnenurut Syeikh Muhammad bin AMul Wahab

tafsier ayat 31 surat At Taubah itu demikim : .

pu'fi'Y"3),Lb-
| -/- | v v
t/. - -l ,/,? -

z- Jz2lt> --- Fi"&,€i$G"&;;fr
j;;\xUj1\1)t;1p63,1K3e\6Wtigfi +v*iJ OEv

z. I a

'llus:tQit',V6$Jtit-lltlv*i
"ii$*1i,tfrF.",$Vr6*s;d"sJwJ)aiu*,-iD)ti-e$1 j,,6.rt6,u'":As;Adkoq*6.J#iosxt4gY\ t./4a,.' at/

)\ta>ltlrU
C rr cA:'t!*iog'ag!t+r( )

Dan artinya (ayat itu), bahwd sesunggthnya Allah in
Maha Mengetahui tagi Maha Waspada. Dia (AHah) menge-

tahui benar akait tabiat manusia,. (Oleh karena itu) maka

Allah menghalalkan bagi mereka apa yang dapat memberi

faedah kepada merelca dan Allah 'mengharamkan bagi

mereka apa yang dapat membahayakan mereka. Kemu'
dian Attah mengutus penutup para Rasul (Muhammad

saw) dan para Nabi ilengan risalah yang sempurnt yang

sewai (cocok) untuk segala zaman dan waktu. Maka ba'
rang siapa yang taklid kepada seorang 'alim atau 'abid

atau berjalan'di belakang mabadi yang palsu dan semua

para pengaasa yang sewenang wenang yang mereka suka

menghukum dengan selain apa yang diturunkan Allah,
maka wngguh dia itu telah meniadikan arang itu sebagai

tuhan yang bant, dan meniadtlah ia sep,erti orang Yahudi
dan Nasrani.

Sedang menumt $yeikh Abdurrahman dalam Fathul
Majid, tentang maksud ayat itu demikian :
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,F6:5'lg;tAr**t"t]:"olVci::.l:ttii5L'#
kr{t&,t4 ?EAWYSiwart .4it'Sst,
6wlg?;:tii S, rii,t 

t _ij 
(i I q:16 Ar *aA

-4 ; a 1, A,'i-: A a fi,'-;jA : 
ty" 1':", 4,; 4i"'{<'LDr U-Uba(9totu^t794tg/}.t:9u.4, ry.U 4rrl 415?

lr.. -itt - c{iir{i1'ul \S> n$ttftif*{t

Maka dengan ini menjadi jelaslah bahtua, sesungguhnya
ayat itu telah memberi petunjuk bahwa, sesungguhnya
orang yang taat kepada yang selain Allah dan Rasul Nya,
dan menentang mengambil (dalil) dari AI Qur'an dan As.

Sunnah dalam menghalalkan apa yang telah Allah haram-
kan atau dalam mengharamkan apa ltang telah Allah ha-
lalkannya, sertd mentaatinya dalam ma'shiyat kepada
Allah lagi mengikutinya dalam masalah yang Allah tidak
memberilcan idzin dengannya; maka sungguh dia itu telah
meniadikannya sebagai tuhan dan sesembahan dan dia
telah menjadikannya sebagai syarikat bagi Allah.

Yang demikian itu menaftkan (mentiadakan) tauhid, yang
dia itu merupakan (esensi) agama Alhh ltang telah mem-
beri pgtltryjuk kepadanya lalmatul ikhlas" (kalimah
tauhid "LA ILAHA ILLALLAH".
Inilah pokok pokok prinsip yang dapat menafikkan tau-
hid itu.

Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa awas dan was-
pada, agar supaya tidak tergelincir ke iurang musyrik
yang menafikan tauhid yang apabila ter.bawa mati dan

tidak pernatr ditobati akan mengekalkan orang dalam
neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
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(2'). YANG MENGITSBATKAN /MENETAFKAN TAUHID.

Kalau yang menafikan/mentiadakan Tauhid '. sebagaimana

telah dijelaskan di muka - bertumpu kepada empat pokok prin'
sip sebagai sumbernla, maka demikian pulasekarang yang meng-

itsbatkan/menetapkan Tauhid-pun bertumpu kepada empat pokok
prinsip yang sangat asasi pula, dimana segala masalah yang dapat

mengitsbatkan Tauhid justru bersumber kepada empat pokok prin-

sip tadi.
Adapun empat pokok prinsip yang dapat mengitsbatkan/me'

netapkan Tauhid itu ialah, 1). Al Qashdu, 2). Al Mahabbah wat

Ta'dhim, 3). Al Khauf, dan 4). Ar Raja'.

Sekarang marilah kita uraikan satu persatu untuk mendapat-

kan kejelasannya.

2.1. Al Qashdu.

Di antara sekian banyak avti asal Al Qashdu, maka yang erat

kaitannya dengan Al Qashdu yang dimaksud dengan uraian

di atas ini adalah :

4,2 '../-/9(t .7..n-2 1) c//- J

9)\> tesj'a) *> r..-g:r'13 .L4-9,':f*,, fii tLQt tr6i
cror/t ,),u-,) 6,:L,

Al Qashdu itu ialah mendatangi sesuaru.. Engkau berkata
(begini) : "qashadtuhu", "qashadtu lahu" dan "qashadtu

ilaihi", (itu semud mengandung atrti yang satu (yaitu saya

mendatanginyil.

Selanjutnya Ibnul Mandhur menerangkan arti Al Qashdu
demikian:

4ye:{StnsiSo6J';?"at3','A6',lg:*(,"6ti
(r o r / r doo ) ()Ali',A, At#j'zttft g", ji$l
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Kemudian AI- Qashdu ini diterangkan daram AL Munjid de-
ngan ringkas dan tegas demikian :

( 4 )'"'r3;t; ;Jfgj,'r.4ii
Menghadapkan (iiwa dan raga) kepada Allah dan berpegang
teguh kepada Nya.

Berdasarkan pengertian asar bahasa seperti dijeraskan di
rnuka, maka syeikh Muhammad bin Abdur wahal dahm ki
tabnya "AI Jawahirul Madliyahn' memberi ta'rif tentang Al
Qashdu menurut istilah Tauhid adalah :

c r t ;p2,4,#> 4"&y:"5ti^tt6,,'"5i
Al Qashdu itu adatah, keadaanmu tidaklah mempunyai pe_
gangan dan tujuan (yang lain) kecuali Altah.
Dengan demikian sekarang jelaslah bahwa, Al eashdu yang
dapat-mengitsbatkan/menetapkan Tauhid'itu adalah, ;;;g
yang hanya mempunyai pegangan dasar dan sekaligu, j"g"
tujuan di dalam kegiatan peri hidup dan kehidupurriy" d"-ri
dan untuk Allah saja sendiri. Artinya titik torak l"ei"iu"i""
hanya bersumber dari Allah, dan pengkal bersauhnia h;r;-
lah kepada Allah saja sendiri. Inihh trit<it<at Al A;dt;;
dapat mengitsbatkan/menetapkan adanya Tauhid itu.
Jadi kalau orang bekerja dan beramal, dasamya tidak karena
perintah Allah dan tujuannya tidak karena mencari keridlaan
4llah, itu namanya tidak mempunyai Al eashdu. K";;;;
Tauhid orang iiu menjadi natiltiaOa.
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Pengertian. Al Qashdu semacam i[r, lalu'dimanivestasikan

olah-para ahli Tashauf dengan ungkapan kata kata:

. .;#'!6-:j, ag;;1.t1, e,i .id)t
:

Wahai'Allah Tuhan'ku, hanya Engkau sendlri saialah yang

menjadi wijhah-ku (tuiuan akhirku), dan hanya ridla Engkau-

lah saja yang meniadi tuntutan (hidup) ku.

oleh karena itu , bagi para ahli Tashauf dapatlah membuat

satu kesimpulan'dari adanya hakikat Al Qashdu seperti di

atas dengan ungkapan kata kata lain seperti demihan :

.tiitt(ly:,3i;;,4liufiy,ffi{,'ii,t*fa;i:1*
i,

Tidak ada Tuhan yang waiib disembah dengan sebenarnya

kecpati Altah' Tidak ada Tuhan yang dituiu tempat mengem'

boli'kan segala masalah yang sebenarnyd kecuali Allah. Dan

tidak ada Tuhan yang /uiud yang sebenarnya kecuali Allah'

Menurut Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Qashdu itu

terbagi kepada tiga tingkatan -

1). Al Qashdu, YanB dapat membangkitkan semangat la'
tihan beramal (ibadah), dapat membebaskan diri dari

keragu raguan dan dapat mendorong diri untuk men-

capai tuiuan akhir setapak demi setapak.

Al Qashdu tingkatan pertama semacam ini, akan dapat

membangkitkan sernangat beribadah tanpa berhenti'

fidak ragu ragu dan tidak mandeg mayong' serta dalam

melaksanakan 'ibadahnya itu tidak punya motif'lain
kecuali semata mata !'ubudiyah" saia. Tidak karena

riya', sum'a!, ingin mendapatkan pujian dan saniungan'

Juga tidak karena mengejar kepangkatan dan nnerebut

kedudukan di siBi makhluk.
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2)-r,. A Qashdu, yang dapat memutuskan segala macam sebab
yang dapat menjegal tercapainya tujuan. Dapat me-

, nyingkirkan segala aral melinbang yang dapat mengham-
bat tercapainya tujuan. Serta dapat mengatasi segala

kesukaran dan kesulitan yang dapat memperlambat ter-
capainya tujuan dengan mudah dan gampang.,

3). Al Qashdu, yang dapat menuntun diri kepada pencapai-
' . an ilmu. Yang karenanya dapa.t.'mendidik dan'mengis-

lahkan diri, sehingga mampu dan sanggup menjawab
, dan menunaikan segala ajakan hukum hukum agama se-' 

cara tepat dan benar; secara baik dan sempurna. '
(Periksa Madarijus Salikin juz I hal. 131 - 132).

Kalau setiap orang yang mengaku mu'nnin telah memiliki'
sifat Al Qastrdu seperti yang telah dijelaskan dimuka, berarti
orang itu telah ber-Tauhid secara itsbat/tetap dan bersih
dari salah satu unsur nafi yang mehtiadakan Tauhid. Oleh ka-
renanya, dia pasti akan sampai kepada. kebahagiaan yang
hakiki sebagaimana digambarkan oleh Ibnu .Qayyim demi
kian:

#-:cP-*A6?'PJfi4:'",:J''j.6X','g.ii\if#-A{A!g'&i.AG*;i;(&Wtt
si,k"i;:cA:;K*iKAiprb;i;ir*j, $q*;(.i :) 16; t6

,615*;, y"t{g, Q+e;: il[* ;: w
i'"\

(vnv,/v 
"{,-s,gr-u.,1

Maka yang namanya bahagia sebenarnya bahagia itu, yang
namanya muwafftq sebenarnya muwaffiq itu adalah, orang
yang tidak memalingkan (1iwa raganya) dari Tuhannya Taba-
raka wd Ta'ala baik ke kanan rm&tpun ke kiri. Tidak meniadi-
kan yang selain Nya sebagai Tuhan. Tidak pula sebagai wakil,
tidak sebagai kekasih, tidak sebagai p.engurus, tidak sebagai
hakim, tidak sebagai penolang dan tidak sebagai pemberi
riikL

68



Ringkasnya, hanya Allah sendiri saialah yang dia jadikan

-"-fi; tt*6er motivasi dan hanya Allah sendiri pulalah yang

aii iaAikan tumpuan harapan akhir dalam kehidupannya di

dunia dan akhirat.

Tauhidyangsepertiitulahyangtelahdicontohkan.olehBa.
p"f. f.ft" Naii tiratrim as. Hal itu telah diinf<irmasikan oleh

Allah kepada kita dalam Al Qur'an.

( 
^Y 

- v^ t sY!r) . t*)\\;}i

(Dfalah Tuhan) yang telah menciptakan-ku, maka Dta-lah

pula yang telqh meiteti petuniuk kepadaku' Dan Dia pula
'yang-memberi 

makan dan minum kepadaku' D-an yang apa-
'biti 

aku sakit, Dia-lah yan'g menyembihkan aku' Dan yang

akan mematikan aku, kemudinn akan menghidupkan aku

kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni

kesalahanku Pada hari kiamat.

Bahkan lebih dalam lagi dari pada itu bahwa, Qashdunya

Nabi Ibrahim telah sampai kepada puncak kesempurnaan

Tauhid yang tiada tatanya, Sampai sampai digambarkan oleh

Allah SWT. dalam firman NYa :

r-+6(sfuGfi b.+P#dft:a;stago:;t
Cvt:("1r)'-r:+;A

Sesungguhnya aku menghadapkan iiwa ragaku kepada Tuhan

yorg i"rrtptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada

agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang orang

y a ng m ern\ e rs eku tu kan Tuh an-
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2.2.

Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidup dan matiku hanya-_

lah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi Nya;
dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku
adalah orang yang pertama tama menyerahkan diri (kepada

Allail.

Al Mahabbah wat Ta'dhim.

Untuk memberi ta'rif Al Mahabbah sepanjang lughawy (baha:
sa) memang sulit, mengingat banyaknya sumber pengambilan
yang pengertiannya berbeda beda antara satu dengan yang
lainnya. Sehingga kalau diartikan juga malah nantinya akan
mengabuxkan apa yang dimaksud oleh Al Mahabbah itu sen-
diri.
Oleh karena itu, para ulama Tashauf, dalam menjelaskan
Al Mahabbah lebih menitikberatkan pembahasannya kepada
sebab sebab, tanda handa, kewajiban kewajiban, atsar atsar
dan hukum dari Al Mahabbah itu sendiri. Hal ini dilakukan
demi tercapainya sasaran Al Mahabbah yang dimaksudkan
sebagai salah satu unsur yang mengitsbatkan/menetapkan
Tauhid itu.
Berprinsip kepada pengertian di atas, maka arti Al Mahabbah
itu kita batasi saja kepada 5 (lima) pengertian diantaranya.

Adapun 5 pengertian dimaksud seperti demikian :

i.W +U/)(ut'J 4KJ,Gfr c,>

Al Mahubbah itu adalah : kecenderungan yang kekal dengan
hati yafig senang.

Oreng yang hatinya senantiasa cenderung kepada Allah yang
tiada putus putusnya dengan perasaan ridla, senang dan ber-
gairah; maka orang itu namanya telah ber-lVhhabbah kepada
Allah.
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AI Mghabbah itu adalah :, mementi.ngtranfmengutamakanl
rnendahulukan kekasih (Allah) a.tas semua y,ang diqnggap
sahabat.

Orang yanE senantiasa,.mementingkan,, mengutamakan dan
mend'ahulukan Allah dalam segala hal, sehingga dapaflrnenga-
lahkan kepentingan yang selain Nya; maka,orang itu,namanya
telah ber-lVtrahabbah kepada Atlah.' 

. .[vtA,4qi,:\b,31 \sfi G:,
At Mahabbah itu adalah : sesuai dengan kekasihCAilalDbaik
pada waktu berada di hadapan maupun pada wakru fidak ber-
ada di hadapan.

Orang senantiasa sesuai dengan kehendak'dan kemauan Allah
dalam segala hal, baik di'waktu dan tempat yang mana saja;
maka orang itu namanya telah ber-Mahabbah kepada Allah.

8;4i,L,e$,.f ,!;gu.,e;iirLi,ttidr6l

AI Mahabbah itu adalah : menghabiskan segala kesunggah-
sungryhan dan meninggalkan penolakan atas kekasih (Altah).

Orang senantiasa menghabiskah segala daya dan kemampuan
yang ada dan dimilikinya untuk kepentingan Allah, serta
dia senantiasa menjauli sifat sifat yang dapat dipandang me-
nolak dan menentang kehendak Nya; maka dia itu namanya
telah ber-IVlahabbah kepada Allah.

. 
-IsA a4g rl$,"d6,;. ffi,'r6t, 14!r 

c o>

Al Mahabbah iu.adalah : rnenunggalkan kekasih (Atlah)
dengan kehendak yang murni dan tuntutan yang berwr.
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Orang hanya menpintai Alldr saja sendiri, dan tidak disertai
yang selain Nya. I(emudiau kecintaan itu timbul dan tumbuh
dari kehendak hati yang murni, tidak karena faktor dan pe-

ngamh yang datang dari luar. Dernikian pula kecintaan yang

demikian itu lahir dari tuntutan rohaninya yang benar; maka

orang itu namanya telah ber'Mahabbah kepada Allah.

Dad beberapa pengertian Al Mahabbah seperti telah diterang-
kan di m$ka, maka dengan iinglos dapatlah ditarik satu ke-

simpulan bahwa, Al lvlahabbah kepada Allali itu, artinyao

"mendahulukan, mengutamakan dan mementingkan' Allah
dari pada yang selain Nya dalam segala hal dan dalam segala

waktu dan tempat".

Firman Alllh SWT. :

s;isi,****r,n*U,
Dan di antara manusia ada orang yang meniadikan (sesembah'

an) dari selain Allah sebagai tandingan tandingan; mereka

mencintainya sebagaimana menqintai Allah. Dan mereka

orang ordng yang beriman itu sangat mencintai Allah.

Menurut Imarn Ibnu Qayyim dalam Madarij-nya menerang-

kan bahwa, yang dimaksud dengan 'TValladziina aamanuu

asyaddu hubban lillah" itu ada dua macam :

L). Mereka orang grang yang beriman itu sangat m-encintai

Allah, melebihi-cintanya para penyembah andad kepada

andad andad dan tuhan tuhan yang mereka cintai'dan

agungkannYa.
2). Mereka orang orang yang beriman itu sangat mencintai

Allah, melebihi cintanya orang orang musyrik kepada

andad andad mereka.

Mengapa demikian ? Karena, cintanya orang orang mu'min

t<epaOa Allah itu ikhlas, lahir dan tumbuh dari nuraninya
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yang murni Lahir dan turnbuh akibat hsnsekveasi logis dari
kesadaran yagg tinsg bahwa, Tbhan itu yalg menciptakan,

mengurus dan memelihara dirinya sendiri. Sedang cintanya

orang orang musyrik dan penyembah andad k3nada andad

andad dan yang dianggap tuhan tuhan mereka, karena meng'

harapkan ,"rurhr, Uif itu karena menarik rnanfaat atau ka'

rena menolak bahaya yang bakal menimpa kepada dirinya'

Sabda Nabi saw. :

#y64rr;;tdK"J,t)l5J)'d".i&Jt'J#Lt6jy64rr;;t6K"J,otrl$'64y4s4rr;;t6K"J,o!6ly)
*:A"J';5"",;,;'ii'h/i:4Si{tG,-i6't*6\t' # ?itK "iti, iu$ t u-* < a &i $, la(-v

.)A4;r33"i,'i&K'4il(ir[i3ya&9.{,
1u-,lijugrrrroSi)

Ada 3 (tiga) macam, dimana yang tiga macam itu ada pada

diri seseorang; maka orang itu pasti akan dapat merasakan

manisnya iman : ( 1). Allah dan Rasul Nya lebih dia cintai

dari pada selain keduanya. (2). Orang mencintai seseordng,

dta tidak mencintai orang itu hanya karena Allah saia, (3)"

Orang membenci akaLn kembali kepada kekaftran setelah

Allah menyelamatkan dia dari padanya, seperti dia mem-

benci akan dicampakkan ke dalam api neraka.

Kalau tidak dernikian, maka Mahabbah'nya itu hanya 3'o'

mong kosong" dan "dustart yarrg penuh dengan kepalsuan.

Perhatikanlah senandungnya para ahli Himah dalam bait syair'
nya demikian :

. U *6 +*ptL r'^9,# 6i.i1i "6dt*I .4#r. 6iy "',6tr4 6;d{i$
I

(sehari hari) enskau durhaka kepada Tuhan, sedang (lisan)

engkau (basah) menyebut nyebut cinta kepada Nya' Demi

uiurku, masalah ini dalam (dunia) kias sangat buruk sekali.
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. Kalau cinta engkut itu benar benar, pasti engkau itu patuh'' -&tii..'taat' kepada Nya. (Sebab) ses#ggahnja,.orang yangI riffiigaku'cinto kepada kekasihnya (Atlah) senanttasi patuh
dan'taat.

. Ci4ta pqlsu itu sangat membahay4kan, apilagi mahabbah

fepada Al]ah. Ka,rena palsunya.diancam dengan siksa yang
berat',,, . : , .'
Fiiman Allah Swt. i 

,,

tKi.gr{gS|;/&,F6"€s4:s"eivisstg
frTi|ryKH;;g{6jt;g-i3,,J,k&riS,y#.tawe>W,o4;-,ii(*";4,

(rtt>;:sr) 
, ?#.\

Katakanlah, iika bapak bapak, anak anak, saudara saudarc,
iste-ri isteri kamu, keruargamu, harta rcekayaan yang iiamu isa'*
ltakan, perniagaan yang komu khawatiri kerugfannya, dan.
rumah ntmah tempnt tinggat yang kamu sukai, adalah lebih
tc-aru cintai dari pada AIIah dan Rasu.r Nva dan aii irriinoadi jalan Nya, maka runggulah sampai Allah mendatangkan
keputusan Nya.
untuk 

-lebih _memapankan pengertian Mahabbah kepada AIIah,
maka baiklah kita kutipkan keterangan Ibnu eay irn a"i"*
It4adarij tentang tanda tandanya, yang jumlailnya ada 10
(sepuluh macan) ryerti.di bawah ini :

1). Rajin meuroaeE AI Qur'an disertai iadabbur dan me-
mahami isi-serth apa yang dimaksud dengannya. Hal ini
dilakukan tidak ada bedanya seperti seseorangnembaca
dan memaharhi sebuah kitab agar dapat diketahui apa
yang dimalclld oleh pengarqngnya.

2\. Rajin bertaqarrub kepada'Allah dCngan jalan nnemper-
banyak shalat nawafil setelah selesai shalat yang fardlu.
I(arena dengan demikian, akan lebih mendekatkan diri-

., nya kepada kekasihnya (Allah).
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3).

4).

5).

Mendawamkan dzikir kepada Allah,dalam setiap waktu

dan saatnya, baik dengan lisan maupun dengan hati,
atau dengan amal perbuatan'maupun dengan tingkah
keadaannya. Karena' besar kecilnya kecintaan kekasih
(Allah) kepadanya, bergantung kepada besar dan kecil-
nya dzikir otang itu kepada Nya sezuai dengan porsi
yang sebenarnya. .

Senantiasa mementingkan dan mengutamakan cinta
kepada Nya dari pada cinta (kepada yand selain Nya)
tatkala hati dikuasai oleh perasaan cinta kepada yahg se-

lain Nya, walaupun yang demikian itu sulit dan sukar
dijangkaunya.
Senantiasa menyalangkan hati kepada asma'asma Nya,

Kepada sifat sifat Nya. Demikian pula menyalangkan
hati untuk menyaksikan dan ma'rifat kepada Nya- Se"

nantiasa mengulang ulangi hati dalam berlatih untuk
dapat melahirkan ma'rifat kepada Nya. (Sebab) baran$

siapa yang ma'rifat kepada Allah dengan asma, sifat dan

af'al Nya, maka pasti Allah-pun akan mencintainya tan-
pa ragu ragu lagi. Dan oleh karena inilah semacam orang
yang lalai, semacam Firhuniyah dan Jahmiyah dapat
memutuskan antara hati dan kekasihnya (Allah).

Senantiasa dapat menyaksikan (merasakan) kebaikan
dan kekasih sayang Nya. Demikian pula dapat merasa-

kan pertolongan Nya, dapat merasakan ni'mat ni'mat
Nya, baik yang lahir maupun yang batin. Karena semua-

nyd'itu dapat mendorong untuk lebih mencintai Nya.

Yang paling ajaibnya adalah, dapat menundukkan hati
secara menyeluruh di hadapan Nya. Masalah ini tidak
dapat digambarkan (hakikatnya) kecuali hanya dengan

nama nama dan ibarat ibarat saja.

Rajin berkhalwat pada waktu waktu tertentu, untuk
bermunajat dan membaca firman Nya. Demikian pula
menghadapkan hati dengan adab adaban berubudiyah
di hadapan Nya.'Seterusnya dilaniutkan dengan istighfar
dan bertaubat kepada Nya.

6).

7),

8).
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9). Rajin bersama sama duduk dengan orang orang yang

mahabbah kepada Nya dengan sungguh sungggh dan

benar benar untuk mengambil nasihat nasihatnya yang

baik baik, seperti juga orang yang mengambil buah bua-

han yang ranum dari bawah pohonnya. Dia tidak mau

mernbuka mulut (berbicara) kecuali apabila telah jelas

jelas ada maslahatnya. Dia yakin bahwa perkataannya

itu akan berguna bagi dirinya dan memberi manfaat bagi

yang lainnya.
10). itajin menjauhi segala sebab musabab yang dapat men'

dinding dan menghalangi antara hatinya dengan Allah
SWT.
(Periksa Madarijus Salikin lIIlLT - 18).

Dernikianlah, bahwa lVlahabbah kepada Allah Tabaraka wa

Ta'ala itu merupakan pokok agama Islam. Dengan sempur-

nanya mahabbah, mengandung arti sempurna pulalah Tau--

hidnya. Dan dengan kekuarangan Mahabbah kepada Ny3,

maka menjadi kurang pulalah keimanan ieseorang itu.

,'^;.grKV.K,,+fu$ie|y*,A3i'5t5ilz&?
L a 6) b e -i/ (rtt' y ) ;)Ui1i Lt:1pfr"6.;6:,

(oV : f -:p24-,rl-t
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapatlah ditarik satu

kesimpulan bahwa, "mahabbah" kepada Allah yang merupa'
kan salah satu unsur yang mengitsbatkan/menetapkan Tauhid
itu adalah :

Ingin senantiasa dekat dengan Allah dan bertawassul (mem-

buat perantard kepada Nya dengan pelbagai amal amal yang

salih.
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Sedang.Ta'dhim, adalah : 
.

.$\.itNt \A\iWe#i '

M e nge tahui akan segala k ewaiibanny a ( s e bagai konsekw e nsi

Iogis dari ta'dhim itu). ser:ta mengeriakan segala yang diwaiib-

kan itu (secara boik dan semPuma).

2.3. Al Khauf.
rsebagaimana Al Mahabbah, maka AI Khauf itupun' dilihat
dari sudr-lt bahasa, rnengandung banyak pengertian yang ber-

beda antara satu dengan yang lainnya. Dan di antara sekian

banyak arti Khaut itu, kita arnbil salah satunya seperti yang

dijelaskan oleh Syiekhul Islam Ibnu Qayyim demikian :

' ./z

fA,H*:qa,i'14?r41'zpy,5-J,-
(o tl t Q-4t t tj4r[)t) | &/b )

Al Khauf itu adalah : goncangnya (geumpeur = Sunda) hati
akibat m e ngingat y ang di t aku t iny a.

Selain itu ada juga yang memberikan ta'rif kebalikan dari
ta'rif di atas, seperti yang dikemukakan oleh "Shohibul
Manazil" demikian :

( orr : sr;l) p,$q*i *fr:":&Sf;, 5g
At Khauf itu adalah : lenyapnya perasutn keternngan dan

k e am anan .akib a t da t angny a b eri t a ( y ang m enaku t kan ).
.r

Jadi befAasarkan kedua ta'rif di atas tadi, kalau iiwa sese-

orang teirgah dalam keadaan aman dan tentram, lalu datang
kepadanya satu berita yang buruk,'kemudian dia merasa

takut daa mengakibatkan kegoneangan iiwa sehingga hilang
ketenangan, keamanan dan ketentramannya' maka yang de-
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mikian itu adalah ''Al Khauf". ' 
:

Kemudian perlu dimaklumi bahwa, Al Khauf itu terbagi ke'
pada beberapa bagian seperti berikut di bawah ini :

1). Al Khaufut Thabi'i, artinya : takut menurut sepanjang

- tabiat (adat kebiasaan manusia), semacam takut kepada
binatang buas dan sebangsa itu yang lazim ada pada ta-
biat manusia. Takut semacam ini, tidaklah mengapa dan
tidak apa apa. Karena takut semacam ini merupakan
satu naluri dan adat kebiasaan yang biasa'ada pada diri
manusia (sifat kemanusiaan).

Takut yang semacam ini digambarkan Allah dalam Al
Qur'an, umpamanya tatkala Nabi Musa sa" melihat tali
tali tukang sihirnya Fir'aun seperti ular ular yang hidup
sebenarnya.

pti 6 ai tgA6' a3 q+ 6e e,j!(rA-1V:a,b)

Maka Musa merasa talcut dalam hatinya. Kami berkata i
Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang
paling unggul ( menang ).

Demikian pula tatkala datang kepada Nabi Musa satu be'
rita yang dibawa oleh seorang laki laki tentang rencana
pembunuhan atas dirinya yang akan dilakukan deh Fir'

. taun 
:

'rft$qlrtoul,FAJ,,6l:ll;$l&G1#r',Vu
jlfuEh's4:a=Arv6c;qVtjtuJ.4

cyl -y.:,a-,airr > .1i,ryxy6ii'a6c{rs6 i
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Dan datanglnh seorang laki laki dari uiung kota bergegas
gegas seraya berkata : Iilahai Musa, sesungguhnya pem-
besar negeri tengah bermu'tamar (berunding) tentang
kamu, untuk membunuhmu, (sebab itu) keluarlah (dari
kota ini). Sesungguhnya aku iermasuk orang orang yang
memberi rnsihat kepadamu. Maka keluarlah Musa dart
kota itu dengan rasa takut menunggu nunggu denggn
rasa khawatir. Dia berdo'a : Wahai Tuhanku, selamat-
kanlah aku dari orang orang yang dhalim itu.

2). Khaufus Sirr, artinya : takut kepada patung patung yang
disembah selain Allah, semacam patung dan berhala,
thaghut atau kuburan dan lain sebangsanya. Tegasnya
takut mendapat kemurkaan dan bahaya dari mereka itu
semua.

Takut yang semacam ini adalah, takut yang akan mena-
fikan/mentiadakan Tauhid.

Firman Allah SKT. :

*1tt'ilgfi :i(rei;A1;-$",6i:9*t<i.c.,2KjAr,;!,i
CYt : t)t> .)\i'b

Bukankah Altah cukup untuk melindungi hamba hamba
Nya. Dan mereka mimpertakuti kamu dengan (sesem-
bahan sesembahan) yang selain Atlah. Dan siapa yang
disesatkan Allah, maka tidak seorangpun pemberi pe-
tunjuk baginya.

Sebaliknya bagi orang yang ber Tauhid, pengertian takut
mereka kepada yang demikian itu adalah, "menolak"
dan "mengingkarinya". Tegasnya orang yang ber Tauhid
tidak mempunyai rasa takut semacam yang demikian
itu.

3). AI Khaufu min ba'dlin Nas, artinya : takut kepada seba-
hagian manusia.
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Takut yang semacam ini diharamkan dan termasuk
musyrik yang menafikan/mentiadakan kesempurnaan
Tauhid,

Sabda Nabi Muhamrnad saw. :

{"a9(KirQG66::V,trIt;ai.gieQtr-#:.-at"tt

$,ilffi (!KG(t.,3;f-1 , u28(,3aq ,'JiiJ
C+-6r*qtVa2\ofu)

Sesungguhnya Allah bertanya kepada hamba di hari
kiamat : Apakah yang menghalangi engkau apabila
engkau melihat kemungkaran lalu engkau tidak mau
merobahnya ? Jawab hamba : Ilahai Tuhanku, saya

. takut kepada manusia. Firman Allah : kepada Aku-lah
engkau lebih berhak meresa takut.

Adapun Ai Khauf yang dimaksud dengan yang mengitsbat-
kan/:nenetapkan Tauhid adalah, Al Khauf kepada Allah yang
mengandung pengertian sebagaimana digambarkan oleh Ar
Raghib Al Ashfahani dalam MuJam Al Mufradatnya demi
kian:

{ ::}ft9r4{ SJ.q' :$,J, +G\JA ':WV ;nUiV Kr
ffi t6:':Crj',JK,e,,r'y)+lrr;96,4.ti;.('Jy.:K

(eylsry1o,-rsVt )
M e no lak. m a's hiy a t dan m engu sahakan p e I bagai k e taatan. D an
oleh karenanya dikatakan bahwa tidaklah dihitung orang
yang takut bagi orang yang tidak meninggalkan dosa. Sedang
orang yang takut kepada Allah Ta'ala ttu adalah yang menun-
tut keras untuk meniaga (dari perbuatan ma'shiyat itu).

Jadi ringkasnya, khaufnya orang yang ber Tauhid itu hanya-
lah kepada Allah saja sendiri Nya dan tidak kepada yang se-

lain Nya.

80



Ayat ayat yang menyatakan bahwa, orang yang ber'Tauhid
hanya takut kepada Allah saja sendiri Nya, memang banyak
sekali. Antara lain dapat diperiksa surat Al Baqarah 40, Al
Maidah 44, An Nahl 50 - 51; dan lain sebagainya.

Salah satunya kita kutipkan, surat Ali Imran ayat 173 - 175
demikian:

9qy&;#'€;,3\t/&$!;'E ryS s,ttr $1 j,rl\'Jr i,|efri)qtrL"fr '!aG1;:5 jffit6Ati$t j,\A'{J j'6'ili
1, . t^.'I,1n. :.2o,',ot(1?( s,"1r( -'--..9L't.to z.,'lii'-.{,Hit iri,nE:8f6'&,'esti^,Wrj:,;;
'4fr #F4'i; 

^s 
A,ifr;.Wry'q& WAwtIt nl_a

&9"&rvp_3c'#jtgfi t;Vft;1x'M),';_1+gr'riiLrtyl$
. ( rvo -\v,"', ay,i)

(Yaitu) orang orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang
kepada mereka ada orang orang yang mengatakan : Sesung-
guhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk me-
nyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka per-
kataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menja-
wab ; Cukuplah AHah jadi Penolong kami. dan Allah adatah
sebaik baik Pelindung. Maka mereka ke:mbali dengan ni'mat
dan karunia (yang besar) dart Ailah, mereka tidak mendapat
bencana apa apa, mereka mengikuti keridlaan Allah. Dan
Allah rnempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka
itu tiada lain kanyalah syetan yang rnenakut nakuti (kamu)
dengan kawan kawannya (orang ordng musyrik Quraisy).
Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi
takutlah kepada Ku, jika kamu benar benar orang yang ber-
iman.

Ayat ini dengan tegas dan gamblang memberi petunjuk
bahwa, orang orang mu'min yang ber Tauhid dilarang untuk
takut kepada yang selain Allah. Bahkan sebaliknya orang
mu'min yang ber Tauhid itu diperintah hanya untuk takut
kepada Allah saja sendiri Nya.
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Orang yang mengaku beriman dan ber Tauhid.kepada Allah,
tetapi masih punya rasa takut kepada"ancaman dan gangguan
manusia sehingga rela memilih kesukaan manusia'dan mau
menerima kemurkaan Allah, maka yang demikian itu hanya-
lah menunjukkan bahwa keirnanan dan ketauhidannya masih
tipis dan lemah.

Sabda Nabi Muhammad saw. :

lL$f^ft .;ti\i y'AV,a *,gt fr 1i,,h; H i v
&r! r e$ 6.6 e4; At W A\ tq ;At6r,;rct fu
1du3"6;tlyjl
Barang siapa yang mencari keridlaan Atlah dengan kebenciatt
manusia, maka pasti Allah meridlainya dan demikian p+tla
marzusia akan meridlainya" Dan barang siapa yang mencari
keridlaan nzanusia dengan kemurkaan. Allah, maka p'asti
Allah murka kepadanya ddn demikian pula manusia akan
membencinya.

Sebaliknya orang yang sanggup dan mampu serta tabah me-
mikul kebencian manusia dan memilih keridlaan Allah, maka
itulah tanda iman dan Tauhid yang telah kuat dan tetap.

Firman Allah SWT. :

., -\ 7 ,
;6+'e\!,"'u,_t:**;G:$;t^l1r"JTJ\G"8\W6ril <2///< ; zz /2, -1 zaz 2,zzl7l 2-i

)9., es o *;u,c*Xa".r:;J.F"\:;j
sFV::;,''d;ii,f"fl izg&',4 aJeit+Au; v':A';t-'r)\ k \1':\1" 1* ; f if ) u +r+ ir );i V t :A'U{W I S-',f :;g g4

',t -',-i'J 
1316 i,'# A\,3 4!,; ,lgs ; i\', il"6A)\>3G!';jtVS;Aip;l

r AIJ l, l-<r/ Ya>
(ot t Ltvrt .9#U\;ti,V

Wahai orang orang yang beriman, barang siapa di antara kamu
yang rnurtad dari agamanya, maka kelak Allak akan menda-
tangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mere-
kapun mencintai Nya. yang bersikap lemah lembut terhadap
orang orang yang mu'min,- yang bersikap keras terhadap
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t.

orang'orang yang kafir, yang ,berjihad di ialan Allah, dan
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka rnencela.
Itulah karunia Allah. Dan Atlah Maha Luas (pemberian Nya)
tagi Maha Mengetahui.

Demikianlah bahwa, A Khauf itu merupakan ubudiyatul
qalbi. Oleh,karena itu tidaklah layak kecuali hanya bagi Allah
saja sendiri Nya.

2.4. Ar Roja.

Unsur yang terakhir (keempat) yang dapat mengitsbatkan/
menetapkan Tauhid itu adalah "Ar Roja".

Dalam kitab 'Madarijus Salilcin" susunan Al'Imam Ibnu '

Qayyim, arti Ar Roja itu diterangkan ada beberapa macam.
Di antaranya seperti berikut :

(ro /t

Ar Roja itu adalah : merasa bergembira dengan kemurahan
dan keutamaan Tuhan Tabaraka wa Ta'ala serta merasa te-
nang karena nampaknya kemurahan Allah El,lT. itu.

( c L I -fir ja46t) tA J.W. )(
Ar Roja itu adalah : berpegang kuat dengan kemurahan Tu-
han Allah SWT.

Jadi, apabila orang mempunyai keyakinan yang penuh akan
kemurahan dan keutamaan Allah serta dia mempilnyai
pengharapan yang besar bahwa .klemurahan dan keutamaan
Allah itu bakal Dia anugrahkirn kepada orang yang Dia ke-
hendakinya, maka orang itu termasuk orang yang roja.

#;isutt;6'
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:

Berdasar uraian di atas, maka Ar Roja itu dapat pula diarti-
'kan seperti demikian : .

t+\tu6'i'W,;"i,;:,ir2fi..Jy+"fiir!'#'tal,g)i

(a{.> ..i$*{,Wt
Ar Roia itu adalah : suatu penuntun yang dapat menuntun
hati kepada (dapat memasuki) negeri{wilayah) yang dicintai,
yaitu Allah dan tempat akhirat, dan yang dapat membaikkan
Iangkah baginya.

Namun demikian perlu ditekankan di sini bahwa, karena
orang berpengharapan akan mendapat kemurahan dan ke-
utamaan Allah, lalu orang itu diam berpangktr tangan tidak
usaha dan ikhtiar sama sekali; itu tidaklah benar. Yang demi-
kian itu bukan Ar Roja namanya, melainkan "At Tamanny",
yang artinya : mengangan angankan dan mengkhayalkan se-
suatu yang tidak mungkin terjadi.

Perbedaan yang jelas antara Ar Roja dan At Tamanny adalah:.

. rW$6 i4,e#^:=t5 :atj1;,,ffii g,K, ;g)(
( db)

At Tamanny adalah : keadaannya itu sambil bermalas malas-
dn. Orang yang Tamanny itu tidak mau menempuh jalan
kesungguh sungguhan.

(db) .,${Affi ,rA,JUt &6K1,WG
Sedang Ar Roja adalah : keadaannya itu disertai menghabis-
kan segala kewngguhan dan sebaik baiknya tawakkal.

Coutoh Tamanny : seperti keadaan orang yang mengangan
angankan dan mengkhayalkan ingin punya tanah yang ia
tanami, lalu ia dapat mengetam buahnya secara langsung
tanpa ada usaha pemeliharaannya sama sekali.
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Sedang'contoh Ar Roja 
'adalah, 

sepcrti orang yang susah
payah mengurusi tanahnya. Dia menanam dan memelihara-
nya dengan tekun"dan sungguh sungguh. Setelah itu baru ia
"berpengharapan" kelak akan dapat memetik buah hasilnya.
Lebih lanjut Al Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa, Ar
Roja itu terbagi kepada tiga Wpe.. Dua type di antaranya ter-
puji, sedang satu type lagi tegipu dan tercela adanya.

Adapun kedua type Ar Roja yang terpuji itu adalah :

(1). Berpengharaparmya seseorang akan: mendapat kemurah-
an dan keutamaan Allah, Dia rajinberamal yang bersifat
ketaatan di atas nur dan cahaya yang terang dari Allah,
lalu baru dia mengharap mendapatkan pahalanya.

(2). Seseorang yang banyak melakukan dosa, kemudian dia
bertaubat dari pada dosa dosanya dengan "taubatan
nashuha". Setelah itu dia berharap akan mendapat am-
punan, kemurahan dan keutamaan Nya.

Ar Roja seperti disebutkan di atas, termazuk Ar Roja yang
terpuji. Dan Ar Roja yang seperti itu pulalah roja yang terma-
suk salah satu unsur yang mengitsbatkan tauhid.

Syeikh Ahmad bin 'Ashim tatkala ditanya orang tentang
tanda tanda toja, beliau menjawab demikian :

\

i,6l4yg(-=tf,,rtArdfoe.;ie,LAt!;;f :11

. :C\i t:^G'_&;ffi , ;#;U1o,6!"t, 2_ ^*
Keadaannya itu ad,alah : apabila kebaikan meliputi seseorang,
dia melakukan syukur sambil mengharapkan kesempurnaan
ni'mat dari Allah tercurah kepadanya di dunia dan akhirat,
sambil mengharapkan kesempurnaan ampunan dari pada Nya
di akhirat.

Adapun menurut "Shahibul lVlanazil", fu Roja itu terbagi
kepada tiga tingkatan :
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'

(1). $ Roja yang dapat membangkitkan orang ya?g memi
likinya untuk berusaha dengan sgnggu! dis"[. Dapat
melahirkan rasa lezat dalam berkhidmat dan dapat -"--
bangqnkan 'tabiht untuk secara ,sadar *;";ri*;;;,
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Dapat membangkitkan orang yang memilikinya untuk
menghabiskan segala kemamluanny, gun" rn"ogt urup_
kan pahala dari Tuhan Nya. Sebab;ia-n&ilffiil;-
dar/besarnya yang menjadi tuntutannya, pasti dia akan
menganggap rendah segala pengorbanannya itu. .
Dapat melahirkan 'arsa lezat dalam berkhidmat, karena
apabila hatinya dapat melihat buah usahanya dan hasil_

, nya yang baik, pasti dia merasakan satu kelezatan ka,
renanya.

Dapat membangunkan tabi'at untuk secara sadar mene-
rima dan.meninggalkan apa yang dilarang Allah. Karena
setiap tabi'at punya garis dan ketentuan'untuk mencapai
sasaran yang ia kehendaki. Dan biasanya. orang tidak .

sadar menerima untuk meninggalkan sesuatu, lecuali
apabila diganti dengan yang lebih ia sukai dan lebih
memberi manfaat kepadanya.

(2). Ar Roja yang dapat membangkitkan orang yang memi-
likinya untuk melakukan pelbagai macam latihan ke-
taatan yang dapat menyampaikan dia kepada satu ke-
dudukan yang dengannya itu dia dapat membersihkan/
mensuclkan himmahnya, dengan jalan melemparkan
segala macam yang dianggap lezat; dengan menepati
segala persyaratan ilmu dan dengan menjaga segala had
dan ketentuan agama secara maksimal.

Melemparkan segala macam yang dianggap lezat itu
artinya, bersungguh sungguh untuk meninggalkan segala
kesukaan dan kegemarannya dan menuntut gantinya

' dengan yang lebih baik dan sempurna lagi dari paOanyu.
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' 'Pengharapannya tiada lain:agar'rup"y" dia sarnpai ke-
pada maksud tujuannya dalam waktu yang. relatif
singkat, dengan himmahnya dari ketergantungan ke-
pada hal hal yang dianggap'lezat, dan"dengan lnengo-
songkan himmahnya dari perhatian terhadapnya.

Menetapi segala persyaratan ilmu artinya, berdiri di
atas rel/ketentuan hukum agarna. Karena pengbarapan-

. nya sangat bergantung kepada keberhasilannya tentang
yang ddmikian itu (berdiri di atas rel/ketentuan hukum
agama).

Menjaga segala had dan ketentuan agama secara mak-
simal artinya, memelihara dan menolak untuk trl€ng€r.
jakan segala sesuatu yang dikhawatirkan dapd.t mem-
bahayakan dirinya di dunia dan akhirat.

Sedang yang dimaksud dengan maksimal dalam menjaga
segala had dan ketentuan hukum agama dilakukan d'e-

ngan jalan :

(a). menghabiskan segala kemampuannya untuk dapat
memahami had dan hukum itu berdasarkan ilmu
yang tepat dan benar, dan

(b). menundukkan diri agar supaya tetap menetapinya
sebagai satu tuntutan dan sekaligus juga sebagai
tujuan.

(3). Ar Roja yang dapat membangkitkan orang yang rpemi-
likinya untuk dapat menundukkan hatinya hanya ter-
tuju kepada Allah saja sendirinya.

Artinya dia senantiasa berpengharapan dapat bertemu
dengan Khaliqnya yang dapat mendorongnya untuk
"berasyiq ma'syuq" dengan Nya. Yang dapat mendo-
rongnya untuk menjar.lhkan kemurkaan Allah yang
dapat menyusahkan hidupnya. Yang dapat mendorong-
nya untuk bersifat "zuhud" terhadap segala sesuatu
yang berbau dunia semata mata.
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Ar1-,Roja tingkatan yang ketiga ini adalah, telmasuk tingkat'
an fu Roja yang paling tingg dan utama. Ar Roia yang demi-
kian inilah yang harus dituntut oleh setiap orang yang ber
Tauhid, agar supaya Tauhidnya itu itsbat/tetap.

Firman Allah SWT. :

66lSifiQti3<;J:4{#,6.t"A'rt+{j
gtt r,,ail,> .((\"p)

Barang siapa mengharap periumpaan dengan Tuhannya, maka
hendaklah ia mengeriakan amal yatry saleh dan ianganlah'ia
mempersekutukan seorangpun dahm beribadat' kepgda Tu-'
hannya.

Dan dalam ayat lain Allah berfirman lagi :

'#,gg{'+Y^$::tgir;6:.';;A:rrs
(o t,-,rr(-t)

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah maka se'

sungguhnya waktu (yang diianiikan) Allah itu pasti datang'

Demikianlah empat pokok prinsip yang akan dapat mengits-

batkan/menetapkan Tauhid itu. Hal ini supaya diusahakan agar

supaya dilniliki oleh setiap orang yang ber Tauhid.
Ringkasnya, menyatakan Tauhid dengan menyebut "La

ilaha illallah" itu saja, sebenarnya belumlah dianggap sah, kecuali
kalau disertai dengan ilmu dan keyakinan, disertai dengan ikhlas
dan membenarkan.

Barang siapa yang mengucapkan "Ia ilaha illallah" disertai

dengan memahami arti yang dikandung di dalamnya, mengamal-

kan isi, barulah dapat dikatakan Tauhid yang benar.

Sebaliknya, orang yang hanya mdngucapkan saia (La ilaha

illallah), teiapi tidak mengerti apa yang ia ucapkan, apalagi arti
kandungan yang dimaksudnya, tidak disertai. dengan keyakinan,
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apalagr mengamalkannya; maka Tauhid yang.demikian itu tidak'
lah akan memberi manfaat apa apa.

Syeikh Abdurrahman bin Hasan Ali Syeikh dalam kitabnya
"Fathul Majid", telah menulis demikian :

WV\W.W gE, riit r:i1,i'tir $r.t $ :i-;;W{'41

, Utt(. )At t6t g6;,4affinffiH
J'.6ri, .$rtog, J.iL* i, fu6i, {:4 J,6,',(,frti

K ya 0-Jl, {4(r,'d,A(, -ite:;afiri a6 ihlt
'( nv u, {=z.!C* )

Tidak boteh tidak dalam pengucapan syahadat "La ilaha illallah"
itu harus dilengkapi dengan tuiuh syarat. Pengucapan syahgdat
itu tidaklah akan meryberi manfaat kepada orang yang meingu-

capkannya kecuali dy'ngan kumpulnya tuiuh syarat tersebut :

I. dengan ilmu yang dapat menafikanlmentiadakan kebodohan.
2. dengan keyakinan yang dapat menaftkanfmentiadakan kera-

guan,
3. dengan penerimaan yang dapat menafikanlmentiadakan

penolakan.
4. dengan keparuhanlketaatan yang dapat menafikonlrnentiada-

kan peninggalan (tidak mau mengamalkan).
5. dengan keikhlasan yang dapat menaftkanlmentiadakan ke-

musyrikan.
6. dengan kebenaran yang dapat menaftkanlmentiadakan ke-

dustaan, dan
7. dengan kecintaan ydng dapat menafikanlmentiadakan kebali-

kannya.

89



'ARAT PENGAMALAN TAUHID.Y. sl

Tauhid (iman kepada Allah) itu tidaklah cukup hanyi semata
mata dengan ucapan lisan saja. Karena berapa banyak orang orang
munafiq yang mengucapkan iman kepada Allah dengan'lisannya,
tetapi hatinya tidaklah beriman sama sekali

Firman Allah SWT. :

(;j')4:J_vrY-',St/;iUEAV&U;9fifr f *5trfr
( r -,r, a,i4t ) dsffi6; i"E uf;j,G6tjr5i{j r'*'

Dan di antara manusia ada orang yang berkata : Kami beriman ke-
pada Atlnh dan hari akhir, dan mereka (sebenarnya) tidaklah ber-
iman. Mereka menipu Allah dan orang orang yang beriman, dan
mereka tiada menipu kecuali kepada diri mereka sendiri, dan
mere ka tiada merasakan.

. Tauhid (iman kqpada Allah) itu tidaklah.cukup hanya semata
mata dengan mengamalkan apa apa yang rnlnjadi kewajiban orang
yang beriman saja. Karena berapa banyak orang orang "dajjal-pun"
mau mengamalkan kebaikan, tetapi hatinya justru rusak dari ke-
baikan itu. Amal kebaikannya itu sama sekali tidak ikhlas karena
Allah.

J\KV,6,r)\AtJfg6r,6#rv6i"rtj"rVw4itv
r:il D . 9,I)<) Y!r\:sj 5 Ji$iC€sr|, rfu( \tv :e

Sesungguhnya orang orang munaftk itu (merasa) menipu Altah
dan dia (hakikatnya) menipu (diri) mereka sendiri. Dan apabila
mereka berdiri shalat, mereka berdiri shalat dengan lalai, mereka
iya' kepada manusia dan mereka tidak ingat kepada Altah kecuali
(hanyd sedikit (saia).
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Tauhid (iman'kepada Allah)'itu tidaHah cukup hanya semata
mata dengan ma?rifat hati saja. Karena berapa banyak orairg yang
mengerti hakikat iman kepada Allah, tetapi sebenarnya mereka
itu tidaklah beriman sama sekali. :

Firman Allah SWT. :

(rr

Dan mereka mengingkarinya karena kedhaliman dnn kesombongan.
(mereka), padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. '

Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman iagi :

(1 r 1 : 6p D {;#- #r-,;; r {;"LK Fq6-ir;
Dan sesungguhnya dari sebahagian mereka sungguh ada yang tne-
nyembunyikan kebenaran (itu ), padahal mereka mengetahui.

. . Sebaliknya tauhid (iman kepada Allah) yang sempurna itu
adalah yang dilakukan oleh ketiga unsur itu tadi secara lengkap,
bersama sarna, tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya.
Semuanya merupakan satu unit/kesatuan yang utuh dan bulat.

Ringkasnya, bahwa tauhid (iman kepada Allah) yang sempurna
itu adalah yang dilakukan lengkap bersama sama oleh : i,tikad,
qaul dan fi'il. Atau dengan kata lain, bahwa pengamalan tauhid
(iman kepada Allah) itu harus meliputi bidang bidang : i,tiqadiyah,
qauliyah dan fi'liyah.

Sabda Nabi saw. :

.;,gJL:Jgio\4\tti6-tt:u,'^;e4ti
Iman (kepada Allah) itu adalah berupa kepercayaan daram hati,
'ucopan dengan lisan dan pekeriaan oleh anggota (badan).

V6,t;a!ti,;,
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Dalam kesempatan lain Nabi saw. bersabda lagi : : :

!Jzt\,^St64fiiefr;oy",fi t{tl,i6"$;a
Iman (kepada Altah) itu bukan hany;a dengan khayat dan anganangan, akan rctupi (iman kepada Allah iti) adaki opo yorg- di_te_tapkan (kepercayaan) daram hati d,an, dibenarkan iaruuttit on)oleh amal perbuatan.

1. I'tiqadiyah

Kepercayaan dan-keimanan orang orang yang tauhidnya telah
sempurna' hanyalah 

-dituju-kan kepada Allah-sa;a send-iri Nya,seperti yang terkandung dalam kalimah tt"wftJ;'r, ur,..illallah" itu.
Kepercayaan dal keimanan yang seperti itu terhunjam dalam
sampai ke lubuk hatinya. oreh karena itu, kepercayaun dan
keimanan yang seperti itu tidak pernah ,ug" ,"g. i*"ng se_dikitpun. o --o- vE-

Firman Allah SWT. :

&FVS:,,ay,iAW{eg"ris*u,glt;,1ti;ii*(Sy
c t o t c,\). t ) .'S;5 #t'*,Aril:i, We?#tG

Sesungguhnya orang orang mukmin (yang sebenar benarnya)
itu, adalah orang orang yang bertman kepida Attah dan Rasur
Nya, kemudian merekd itu tidak ragu ragu (barang sedi,kitpun),
dan mereka beriihad dengan hari merekq dan jiwa mereka.
Mereka itulah orang orang yang benar (imannya).

Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman lagi :
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Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnla) tidak ber-
iman sehingga mereka menjadikan leamu hakim terhadap
perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak
merasa dalam hati rnereka sesuatu keberatan terhadap putusan
yang kamu berikan, dan (bahkan) mereka menerima dengan
sepenuhnya.

2. Qauliyah.

Perkataan orang orang yang tauhidnya telah sempurna selama-
nya tidak pernah keluar dari lingkaran kalimah thayyibah ',La
ilaha illallah". Bahkan perkataannya jdstru senantiasa sesuai
dengan kalimah thayyibah itu. Dari pada dia mengeluarkan
perkataan yang bertentangan atau bertolak belakang dengan
kalimah thayyibah y?ng terhunjam dalam lubuk hatinya,lebih'
baik memilih diam tidak berbicara sama sekali. ,

Firman Allah SWT. :

G"ifj4:,l",si&qgA;tJf;I"s(6?$fj!K3L
( otr t 2)) t > .'i,ri$jrr*A\lrieft;

Sesungguhnya perkataan orang mukminn apabila mereka di-
panggil kepada Allah dan Rasutr Nya agar Rasul menghukum
(mengadili) di antara mereka, iblah ucapan : Kami mendengar
dan kami patuh. Dan mereka itulah orang orang yang berba_
hagia.

Firman Nya lagi :

A.atugte;.ii6$,9:;9ryAA*>ft :f<t
fa;;ffi xi,3iSirrvt?i-r4.t4\l-4:AJ,6r(ttt: rt.Jlt)l

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan me-
reka, kecuali dari bisikan bisikan orang yang menyuruh (manu-
sia) memberi sodaqah atau berbuat makruf, atau mengadakan
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perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa ya;ng berbuat
demikian karena mencai keridraan Ailah, maki kelak Kami
memberi kepadanya pahala yang besar.

Sabda Nabi saw. :

.!Ka:;w,W-VA6A\Lg,tft
(f..".f.r;QJtobs)

Barang siapa orang yang beriman kepada Ailah dan hqri akhir,
hendaknya dia berkata baik atau hentlaknya dia sukut (tidak
berbicara).

3. Fi'liyah. r i

Pekerjaan dan kegiatan orang orang yang tauhidnya terah sem-
purna, seperti juga keyakinan dan ucapannya, selamanya tidak
akan menyalahl dan rnenyimpang dari karimah thayiibah ".La
ilaha illallah" itu, Bahkan segala perbuatan dan amalannyajustru hanya yang diperintahkJn or"n ail.rt swi.-r*'r"iu. r"-
giitT.tvt hany.alah didasarkan kepada kalimah thayyibah ,,La
ilaha illallah" itu saja.

Firman Allah SWT. :

U){{&$ttj"#j${L5\i,H;6y6-{tytjr,_tt3y
6r;)6t,6r!dL5\:;MAFt;M(6y#:v
?4i |^ry L53 g' Ga.;j4IT f# ;i';H:;;S::

( r - r : Juu-rr r, .'*-l'S:t'6
Sesungguhnya arang oirang yang beriman itu adalah mereka
yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila
dibacakan kepada mereka ayat ayat Nya, bertambahlah iman
mereka (karenanya), dan kepada Tuhanlah mereka bertawak-
kal. (Yattu) orang orang yang mendiriksn shalat cian yang me-
nafaqahkan sebahagian dari rijki yang Kami berikan kipada
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mereka. Itulah orang orang yang berintan dengan sebenar be-
narnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian
di sisi Tuhannya dan ampunan serta rijki (nikmat) yang mulia.

Dalam mensifati mukmin yang sempurna, Allah SWT. berfir-
man lagi :

#.irfr ,i't iT Vy. )Ee *:sfi,r ffu"5 r'd-;,i :(n

itrtl. i?$y ;l;r$g 
""ot; 

:r,n*pt, 6€, il-Vel:;'sMtEa ;L:s i6 .t +i."Arr t
:u,$t;P#6.#qQKfr r1;Qee jt"qt"r.h.'oV*;*f-c,9 pft;lc).J" G et Fg+t ^jt lFij SP+
e$'#1*:iJY "" il :t{ i6 q\''(;; *v#ery" "o,.-t*:s"tf 1r*r l a*l; 34\",t; e" r 3/3
'lll '.1:'; :c\XJ takW.,vV#;"Vip:'7$r .:532)i'f 6{J't E k ry.eV * u'' f Yt'' uF-.YV7€d{Tr/j} tJ . o}P)

( rr - r : c>,r-.,,1r D .'n3$li"Ft:Aa,?)r,jjt ;

01. \

Sesungguhnya berbahagialah orang orang yang beriman. (Ya-
itu) orang orong yang khusyu' dalam shalatnva. Dan orang
orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan)
yang tiada berguna. Dan orang orang yang memberikan zakat.
Dan orang orang yang menjaga kemaluann|,a. Kecuali terhadap
isteri isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka se-

sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa
yang mencari di balik itu, rnaka'mereka itulah orang orang
yang melampaui batas. Dan orang orang yang memelihara ama-
nat amanat (yang dipikutnya) dan janiinya, Dan orang orang
yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang orang t,ang
akan mewarisi. (Yaitu) akan mewarisi surga Firdaus. Mereka
kekal di dalamnva.

Kalau tauhid seperti telah diielaskan di muka telah dilaksanakan
secara lengkap dan utuh. paralel dan simultan oleh ketiga unsurnya
tadi, maka barulah tauhid itu dikatakan sempurna dan pasti akan
memberi atsar dan bekas ]ang bermanfaat kepada yang empunya
dan memilikinya.
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:

Firman Allah SWT.

-)lU I G\ g) i;J\:i$,q v . F6';,tlN7;;,v rr;,;
cY -\ : Aq . pL,l66|" eWfS

Demi masa. sesungguhnya manusia itu pasti ada daram kerugian.
Kecuali orang orang yang beriman dan beramal shalih, dan saling
berwasiat dengan kebenaran dan saring berwasiat dengan kesabi-
ran.

VL ATSAR TAUHID YANG SEMPURNA.

Dari tauhid yang sempurna yang telah memenuhi dua persya-
ratan sebagaimana teldh dijelaskan di muka (bersih daii unsur nafi' '

dan berkumpulnya unsur itsbat), akan melahirkan "haliyah", satu
sikap hidup yang pasti yang tak lekang di panas dan iak lapuk di
ujan, yang tidak bakal goyah oleh tiupan angin dan tidak akan ter-
bawa arui air bah. Tetapi sebaliknya akan tetap teguh seperti batu
karang di tengah lautan, bertambah dihempas ombak dan gelom-
bang, bukan goyah dan hancur, bahkan sebaliknya bertambah
ieguh dan kokoh.

Dari tauhid yang semacam itulah yang akan memberi atsar dan
manfaat yang besar kepada setiap orang yang memilikinya.
Firman Alla SWT. :

Grt!-Sq^5,"i;+f{I',4+<^+a96,it<;z{ja)i

-A;rqi'irz.ft-,'Wtt+f,&,W,€i):W(ro - tc t f,u.r )'Ji5\i#)3c\3J
Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah tetah membuat per-
umpamum kalimah yang baik (tauhid) seperti pohon yang baik,
akarnya teguk (terhunjam ke bumi) dan cabangnya (meniulang
tinggi) ke langit. Pohon itu memberi buahnya pada setiap musim
dengan seidzin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk
manusia supaya mereka sehlu ingat.
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Sebaliknya yang.tauhidnya tidak baik, tidak',,'lersih dari yang
menafikannya dan tidak berkumpul. adanya jitsbat, maka yang
demikian itu tidak akan memberi manfaat apa ,apa. Jangankah
memberi manfaat, hidupnyapun tiada menentu, hidup segan mati-
pun tak'mau. Kebawah tiada berakar dan keatas tiadalberpucuk.

. Hal ini dengpn tegas dijelaskan oleh firman Allah, lanjutan ayat
di atas demikian :

Dan pentmpamaan kalimah yang buruk (kufur dan syirik) seperti
pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar akarnya dari
permukaan bumi. tidak dapat tegak (sekatipun).

oleh karena itu, agar supaya senantiasa dapat memberi .ut uvu
kehidupan baik di aunia -*pu' di akhirat nanti, hendaknyi tau-
hid itu senantiasa diusahakan agar supaya tetap sempurna. Karena
hanya dengan itulah satu satunya yang akan memberi cahaya ke-
hidupan abadi.

Dalam surat Ibrahim juga Allah gWT. berfirman :

:'Cf b,36':,tr;y;to-,pr1fiiji\g"jt,id:Fa
$u , fy.1) .r,6_w,3,twrug(i$_ii,

Allah meneguhkan orang orang yang beriman dengan ucapan yang
teguh itu (kalimah thayyibahltauhid) dalam keh-idupan'di dunia
dan di akhirat- Dan Altah menyesatkan orang orong yong dharim
dan memperbuat apa yang Ia kehendaki.

"Haliyah" atau "sikap hidup" yang bakal dilahirkan dari tau-
hid y_ang sempurna itu pada garis besarnya meliputi liga prinrip
pokok.
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1. Wiihatul hayat (Tujuan Hidup).
Bagi.orang yang tauhidnya telah sempurna, tidak punya tujuanlain dalam kehidupannya di'dunia sekarang ini r.".uari iuny"
satu saja, yaitu ,: ,'ridla Allah',.
Mengapa demikian ? Sebab menurut orang orang yang tauhid_
nya telah sempurna, kenikmatan hidup yang paring rrikit<i itu
juslru terletak pada '.'keridlaan Ailah'i. Sudu- r."riir.";'ail"r,
itulah hakikat kenikmatan hidup dapat dik;;;fi;; Jilurur,un.
Dan itulah hakikat kebahagiaan yang sejati.
Sabda Nabi saw. :

GSi,6;,ot4(ij4,ittK46ry*;li,tV_,."-.lr,r
(c.r4aJr ; . ntA Jyi;,(W:ir Wea6r6t

Barang siapa yang mencari keridlaan Allah dengan kemurkaan
manusia, pasti Ailah mencukupi kepadanya dait pada keperru-
an (yada manusia. Dan barang siapa mencari keridlaan m.anu_ .

sia dengan kemurkaan Ailah pasti Ailah serahkan dia kepada
tnanusia.

Bagi orang orang yang tauhidnya telah sempurna, dalam upaya
mencapai tujuan hidupnya yang diridlai Ailah itu, tidak segan
segan walaupun dengan mengorbankan dirinya sendiri sekari-pun. Karena yang demikian itu merupakan satu tuntutan ke-
hidupannya. 'Di mana ada gula di situ ada semutr,, d"mikiunperibahasa. -: -

Firman Allah SWT. :

tl4'L,t':6'i:gfu rer$;;6.traffiA""3?,1n6
(r.v ri;.lt) V:

Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena
mencai k'eridlaan AIIah. Dan Ailah Maha penyantun kepada
hamba hamba Nya
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Kepuasan hidup orang orang yang
letak pada bentuk bentuk dan ujud
jusiru pada kebahagiaan jiwa karena

Firman Allah SWT. :

bertauhid, bukanlah ter-
materi, tetapi sebaliknya
mendapat ridla Allah itu.

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada
orang orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Se-
sungguhttya kami memberikan makanan kepada kamu hany;a-
lah untuk mengharapkan keridlaan Allah; kami tidak meng-
hendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

Sabda Nabi saw. :

.,i18t€*.,iJ'(61fAt;;#*,A
(P:e:llt,b:)

Kalta itu bukanlah karena banltaknya harta kekayaan, tetapi
(hakikat) kaya itu adalah ko1,a ( kepuasan) iiwalhati.

Oleh karena itu, "wijhatul hayat" atau "sikap hidup" yang
bertujuan hanya mencari ridla Allah seperti itu, dia pertahan-
kan habis habisan. Dia tidak terangsang oleh kehidupan yang
bergelimangan materi yang dipertontonkan orang di sekeliling-
nya. Dia tetap memilih "wijhatul hayat" atau "sikap hidup"
seperti digambarkan di atas (yang hanya mencari ridla Allah),
walaupun secara lahiriyah terasa pahit dan sulit.

Firman Allah SWT. :

'q';ie_t#5:::i;1,;frj{'?tilttis,:;s
2

"ilt'e
It'; d:,Xo+,oot(t;l-2lg

a

',G.;j\3j;#t3p:I;l.i6j8"4ilt
66it,;?h{;6\tt#''d*i':}'i+

"!j'&e'#J;
. --a v -.,
2u-toz /.\qz I q/t'&q++Ewi;F*6,u#'t

\i

(\A , -.a/ e . V, "l:r, Sfg tt{{€'iq!: g
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Dan bersabarlah kamu bersama sama dengan orang orang me-
nt,eru Tuhannya di pagi dan sore hari dengan rnengharap keri-
dlaan Nya;dan janganlah kedua matamu berpaling daii mereka
( karend mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan ia-
nganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami latai-
kan dari mengingati Kami serta menuruti hawa nafsunya. Dan
adalah keadaannya itu melewati batas.

2. Shirathal Hayat (Jalan Hidup).
Untuk o-rang orang yang tauhidnya telah sempurna, tidak ada
jalan lain yang ia mesti tempuh dalam menydmpaikan kepada
cita dan tujuan tadi (wijhatul hayat : keridlaan Allah) hanya-
lah satu jalan saja, yaitu "Islam".
Mengapa demikian ? Sebab bagi mereka percaya dan yakin
sepenuhnya, bahwa Islam yang hak itu merupakan wahyu
Allah yang mempunyai kebenaran mutlak: Sedang jalan,jalan/
teori teori lain yang merupakan ciptaan dan prodak manuSia,
5smusnya juga tidak mempunyai kebenaran yang bersifat .

mutlak.

Firman Allah SWT. :

( r r v : izJ r ; i;-5"5t'Jtt1Kfi6 e#b$i
Kebenaran itu (datangnya) dari Tihanmu. Maka (oteh ka-
rena itu) janganlah kamu termasuk orang yang ragu ragu.

Orang yang menggunakan "shirathal hayat', selain Islam, ke-
cuali tidak akan pernah dapat mengantarkan orang itu kepada
kehidupan bahagia yang hakiki, baik di dunia *uupun di akhi-
rat kelak, iuga jalan itu tidak akan diterima dan bahkan ditolak
sama sekali oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT. :

; c\1 ,dVir) )5,:"|iit''J'rd_4t:)t
,ttS, rdA,gt'+'X^:S 

- r*t**U(^o : e1/6 1

100



sesungguhnya agdma (yang benar) di sisi Altah (adalah) Islam.
Dan barangsiapa yang mencari selain Istarn sebagai: agama,
tidak akan diterima dari padanya. dan diit di akhirit teriasuk
orang orang yang rwgi.

Islam itu merupakan satu satunya ',shirathal hayat" yang
berupa jalan lurus yang diciptakan Allah untuk dapat meny4m-
paikan man'.rsia kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di
dunia dan akhirat

Oleh karena itu, wajib diikuti dan ditempuh oleh setiap orang
yang mengaku bertauhid. Dan tidak boieh menyimpang dari
padanya walauirun sedikit juga.

Firman Allah SWT. :

Dan inilah (Islam) jalanku yang lurus, maka ikutilah dia; Dan
janganlah kamu mengikuti jalan jalan (selain Islam), (nanti)
menceraikan kamu dari jalan Allah itu. yang demikian itu
adalah perintah Altah kepada kamu supaya kaiu bertaqwa.

Sahabat Ibnu Mas'ud ra. telah menerangkan sebab nuzul ayat
ini demikian :

@ it'Wu, JLE y, #Wfi5 $/ irlz |s$/, ti,
'SYtuL ;i6 &, et1i"'6 H. 6| : fi l;-W g'&
*. 6,'i Lf;,i4.'tp/n ;t s;ro@ rtg g#WA

. M e "&.65fr J:A r u:,lS{;'.4\5te
( r€'tl !, d4 ht: j L.,lrr -r,*iob.r )

Telah membuat garis Rasulullah saw. satu garis (tegak lurus)
dengan tangannya; kemudian beliau bersabda ; Inilah (Istam),
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ialan yang lurus. seterusnya Rasuruilah membuat (tagi) bebe-
rapa garisan di atas sebelah kanan garis (tegak lurus) tadi dan
di atas sebelah kirinya; raru b,eriau bersabdi : Inilah iqran iaran(selain Islam); tidak ada satu jalanpun dari padanyia kecuali
atasnya syetan syetan yang mengajak (untuk meialui) jalan
jalan itu. selesai itu, Rasuruilah saw. membaca ayat .- (wa anna

.hod1o 

shirathi mustaqima. . . ) at ayat.

Jadi dengan demikian jelaslah, bahwa orang yang menyimpang
dari "shirathal hayat" yang telah ditentukan Allah,.graitu Is-
lam, berarti orang-itu mengikuti jaran syetan yang akai Le4e-
rumuskan dia ke jurang kebinasaan hidup baik di dunia teru-
tama di akhirat kelak.

3. Khiththatul Hayat (Program Hidup).
Semua kegiatan dan "program hidup" orang orang yang teiah
sempurna tauhidnya, tidak ada lain kecualiaip,*itl"n-h"ny"
untuk "beribadah" kepada Ailah SWT. itu saja, baik ibadah
yang khusus maupun ibadah yang umum. Tidak ada satu pro_
gram kegiatanpun yang keluar dari lingkaran ibadah kepada
Allah SWT. Apapun yang dikerjakannya itu, semuanya juga
berfungsi dan bernilai ibadah kepada Allah. Karena kegiatan
ibadah kepada Allah itu, bagi orang orang yang telah sempur_
na tauhidnya merupakan "satu satunya tugas pokok,' yang
wajib ditunaikan dalam kehidupan dunia yang tidak dapat
ditawar tawar lagi. Dan itulah pula yang menjadi "khiththatul
hayat"-nya

Firman Allah SWT. :

(a1 : e!,y)t) .fi1;i4.1tpiffi,L*lA

Dan tidak Aku (AIkh) ciptakan jin dan manusia kecuali hanya
untuk beribadah kepada Ku (saja).
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Dalam ayat lain Allah berfirman lagi :

tlrgsr(+iiefu.il6'ri&;Lt,;$tfu,Ei;Et
(o t-t44t> .7;aifi;, -V'r"6tGtij

Dan mereka (manusia) tidak diperintah kecuali supaya mereka
beribadah kepada Allah dengan hanya menuniukkan ibadah-
nya itu kepada Allah (saja) i ,, : ,

Dua ayat tersebut di atas jelas memberi petunjuk,, bahwa
"khiththatul hayat" (program hidup) manusia di dunia seka-
rang in! apalagi untuk orang orang yang tauhidnya telah sem-
purna, tidak ada lagi kecuali hanyalah "beribadah" kepada
Allah saja, dalam kedua pengertiannya seeara luas. Lain tidak.

Kedua ayat di atas diawali dengan "nafi" (maa) yang mengan-
dung arti "tidak ada yang lainnya". Kemudian disusul dengan
"itsbat" (illaa) yang mengandung arti hanya ada satu sal'a.
Dengan demikian, jadi "khiththatul hayat" (program hidup)
itu hanya ada satu, yaitu ibadah. Titik.

VII. KEGIATAN IBAD,A,H ORANG BERTAUHID.

Kegiatan ibadah orang yang bertauhid itu sangat luas sekali.
Bahkan seluruh peri hidup dan kehidupannya justru hanyalah di-
tujukan untuk beribadah saja.

Apabila disimpulkan secara garis besarnya, kegiatan ibadah
orang yang bertauhid itu meliputi dua bagian yang besar, yaitu :

ibadah lahir dan ibadah batin.

A. IBADAH LAHIR
Ibadah lahir itu mencakup bidang:bidang : thoharah, shalat,
zakat, straum, haji, jihad dan lain lain,se.bagainya yangmenca-
kup bidang "mu'amalat dunyawiyat". ::
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1. Thaharah.

Pisik dan jasnrnani serta anggota.badan orang orang yang
bertauhid itu senantiasa ada dalam keada-an suci dan ber-
sih, baik dari pada najis maupun dari pada kotoran, hissy
maupun ma'nawy.

Kenapa demikian ? Betapa tidak, karena AllahSWT. me-
nyukai orang orang yang suka melakukan kesucian dan
kebersihan.

Firman Allah SWI. :

(tvr: ij,4t1 €*tu(l,l
Sesungguhnya Allah menyukai orang oreng yahg bertaubat
dan menyukai orang orang yang melakukan kebersihan.

Bahkan masalah kesucian dan kebersihan ini termasuk sa-
lah satu prinsip yang paling pertama diperintahkan oleh
Atlah SWT. kepada Nabi saw.

Firman Allah SWT. :

;1,;,# 6r;;,.,f 
,1:, :,ffir&t:ffi

Wahai orang yang berselimut (Nabi). Bangunlah, tatu beri-
lah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaian-
mu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan
janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh
(balasan) yang lebih banyak.

2. Shalat

Orang orang yang sudah sempurna tauhidnya, senantiasa
rajin melakukan shalat wajib yang lima waktu secara tepat
pada awal waktu, dan benar/cocok/sesuai dengan segala
ketentuarrnya (yang masym'). Dernikian pula ditunaikan-
nya dengan penuh tawadldlq'dan khusyu'.

.'s"IfuiJ.#lrw
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Firman Allah ST[tlf. :

. . . CjuS %U 35V 4( -;jt$r'1,,6)tgs 
rs!ls.r6(\.Y : rr*iJr)

Maka dirikantah shalat. Sesungguhnya shalat itu adalah
fardtu yang ditentukan waktunya atas orang orang yang
beiman-

Dalam ayat lain Allah berfirman lagi :

/, ! l- -, lt!--. tt -f P t z-
cty^ 6 i!) t) . W t+63j FA1M6*. 6€)t& 6 * il-

Peliharalah semua shalat(mu), dan peliharalai shalat wus-
tha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan
husyu

Kecuali stralat mafrudlah, juga dipeliharanya semua bentuk
dan warna shalat "nawafil yang masyru' sebagai keleng-
kapan/kesempurnaan shalat mafrudlah.

Sabda Nabi saw. :

Ait6;ot(,-frfi.^"4g5b6/,{1strs3)UqgWi$;ut(,_fr(",'9 : U,*t WArVFI \"-lj t i i
1G6sfi6'as6 Jiq,F i it z{,+OV ib,,,it'J#j/ Sist'*i'
A,ol9,il6bd;;ql1,.IjA,o:i6,d;Xi b d *S S; .tk:t:aAg'r6 -ri6 #

CJr*, 's:;i'i^A"A,,iSqJE!Xi o*o\aej "5v > . {b }i4; trir 43U
Sesungguhnya yang pertama kali diwaiibkan Allah atas
manusia dari agama mereka adalah shatat. Dan yang paling
pertama kali diperiksa (dari amal hambd adalah shalat
pula. Dan Alhh akan berfirrnan : pe.riksalah shalat hamba
Ku itu; maka apabila shalat (fardtunyd sempurna, tulis-
kan sempurna. Dan apabila (ternyata shalat fadlunya ku-
rang, Allah berftrman : Apakah bagi hamba Ku itu ada
melakukan shalat tathawwu' ? Apabita padanya terdapat
ta t haww*' semp*nalah faridtahny a oleh tat hawwu'.
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Mengapa demikian ? Karena bagi orang yang tauhid letak
kebahagiaan itu justru pada ketenangan dan,kepuasan jiwa.
fial itu semua bisa didapat dari shalat.

Firman Allah SWT. :

srr. , rs) ASl,il$lr}6
{3Kt;;,;6bt!,elr'btf**:kt#'ri,3,:;ji

( tA : *)t)
Dirikanlan shalat untuk mengingati Ku. Orang orang yang
beriman dan hati mereka meniadi tentram dengan meng-
ingat Allah. Ingaflah, hanya dengan mengingati Allah-lah
hati menjadi tentram.

3. Zakat.

Orang orang yang telah sempurna tauhidnya apabila telah
datang saat mengeluarkan zakat dan dia telah nisab, dia
bersegera mengeluarkannya serta tidak ditangguhkan ba-
rang sesaatpun,sesuai dengan ketentuan syara'.

Firman.dllah SWT. :

6-1,iffi ,3*s';:Usd;p**iii|fr 
'K

Vf bKL&|";,t6t!i'r,\ilf;itilf i,Urr<E"t
',i"AUqAyt3*15pt5;iTn3:i!:6grrt
( tr.r r flj-r.rr I

Dan Diatah yang meniadikan kebun kebttn yang berjunjung
dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam tanaman
yang bermdcam macam buahnya, zaitun dan delima yang
serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya).

Makanlah.dai buahnya (yang bermacam macarn itu) bila
dia berbuah, dan .tunaikanlah haknya (zakat dan lain seba-
gainyd di hari memetik hasilnya, dan ianganlah'kamu ber-
lebih lebihart,Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
orang yang berlebih lebihan.
'',,'': :

+%:
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Dalam masalah yang berkaitan dengan harta orang yang
bertauhid itu bukan saja terbatas hanya zal<at, tetapi juga
segala bentuk dan macam ibadah harta ditunaikannya
secara sempurna pula, seperti infaq, sidqah, wasiat, wakaf
dan lain sebagainya sesuai dengan hajat dan kebutuhannya.

Mengapa demikian ? Karena bagi orang orang yang bertau-
hid, memelihara diri dari kekikiran merupakan satu prinsip
yang tidak dapat ditolerir. Karena di situlah letak kebaha-
giaan jiwa yang hakiki.

Firman Allah S\{T. :

( \,o4) .lur"6'*r33
(\ t'2) t > L?JKI,AA ;r; * tr'il:Ul

Sesungguhnya beruntunglah orqng ydng mensucikan jiwa
itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, nge-
reka itulah orang orang yang beruntung.

4. Shaum.

Orang yang telah sempurna tauhidnya, senantiasa rajin me-
lakukan shaum. Bukan saja shaum Ramadlan.yangpokok,
tetapi juga dilengkapi dan disempurnakan dengan semua
shaum shaum sunat. r.

Dan dalam hari hari melaksanakan shaumnya itu, bukan
saja memelihara dan menjaga shaumnya dari "mufthirat"
(yang membatalkan), Iebih jauh lagi dari pada itu, yang
terutama disertai dengan memelihara dan menjaga shaum-
nya dari semua unsur "muhlikat'l (yang menghancurkan
nilai nilai shaum), seperti perbuatan "laghat" dan ma'syi-
yat.

Sabda Nabi saw. :

.*'t"*ixf 
'VAl?r1rA|ffi4ri}5TtV;-6

c&-Jr*l*;lv-s.trss:)
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,Barang siapa llang melakukan shaum Ramadlan atas dasar
iman dan ihtisab (mengharap ridla Allah), pasti tlia akan
diampuni (oleh Allah) dari segala dosanya y,ang telah lalu.

5. Haji.

Orang yang telah sempurna tauhidnya, dimana "istiftha,"
telah ada, dia segera melakukannya dengan ikhlas, semata
mata karena Allah belaka, tidak karena yang lainnya se-
macam untuk "berniaga", "piknik", "minta minta" dan
lain sebagainya yang akan menghanourkan arnal.ibadah
haji itu sendiri, sebagaimana diperingatkan oleh Nabi
saw. dalam salah satu haditsnya, demikian :

. rtW"pc 
"; 

;;n $s6"t4'u1, n8, :f u.q

-,rJr"y.,1 
"iffi6tp; #t( rV)L'(*6

' ( uJl0o
Bokal datang kepada manu.sia satuzaman dimana orang
orang kaya berhaji untuk tuiuan piknik, orang pertengah-
annya untuk tujuan berniaga, orang kebanycikannya untuk
tuiua.n riya (tngin dilihat orang) dan ium'ah (ingin didengar
orang), sedang orang orang faqirnva untuk tujuon minta
minta.

Peringatan sahabat Umar bin Khattab ra. :

,e.Z ztJtt'g-i6;p,
Yang pergi piknik (pesiar) itu memang banyak. sedang
yang benar benar menunaikan ibadah haji jumlahnya se-

dikit.

Oleh karena itu, kalau orang yang bertauhid menunaikan
ibadah haji, maka benar benar ibadahnya itu ditunaikan
sesuai dengan ketentuan Allah dalam firman Nya surat
Al Haji ayat 28 dan seterusnya.
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6. Jihad.

Orang yang telah sempurna tauhidnya, di mana saja dia
berada, dalam situasi dan kqndisi apapun, tetap rajin me.
lakukan "jihad" dengan semua pengertian yang tercakup
di dalamnya demi tegaknya kalimah Allah di bumi; baik
dengan tenaga, fikiran, harta dan jiwa sekalipun. Karena
memang 'Jihad" itu nrerupakan tuntutan orang yang ber-
tauhid.

Firman Allah SWT. : "

f 
,t$ig'F'66;iiJ"*Wb'u.9yiJ6i4'!i,6v

' " (to z ;y! 1 .',:lu p,'& elitj'iSa;"1.,"6ti;
Sesungguhnya orang orang yang beriman hanyalah orang
ordng yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya, kemu-
dian mereka tidak ragu ragu dan mereka berjihad dengan
harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itutah
orang orang yang benar (imannyil.

Menurut Muhammad Abu Zaid dalam kitabnya }Iad-yur
Rasul, iihad itu terbagi kepada empat tingkat :

1. Jihadun nafs.

Cara jihadun nafs itu dilakukan dalam empat pase :

1.1. Mengalahkan dan menundukkan jiwa supaya ra-
jin mempelajari petunjuk dan agama yang hak
(Islam), yang manusia tidak akan sampai kepada

, tingkat kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan-
nya.

' Firmal Allah SWT. :

'e ;5<rffi66,p 6t i,, <t W i:tt (W, iS
( y. : 1:_/r ) 1ijiv#,#,96; teir;-lr il)'"ti,t 4tis.
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Maka hadapl,.anlah wajahmu dengan lurus kepada
ogama (Allah); (tetaplah) atas fithrah Ailah yang
telah menciptakan manusia menurut fithrai itt;.
Tidak ada perubahan pada fithrah Altah. (Itulah)
ogamd yang furus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengemhui.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

c \ * slp- W L#fj' itif{Ant
+/a,'S WJ &(yt;";g;, &^ ;
. tu-& g6 Jt pe+ *j p:r\ jlr:Ut't"

s e su ng guh n y a t e tah da t an g r r, "l)))i;;u: "',Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab
itulah AIlah menunjuki orang orang yang mengi-
kuti keridlaan .Yya ke jalan keselamatan. dan (de-
ngan kitab itr.t pula) Allah mengeluarkan orang
orang itu dari gelup gulita kepada cahaya yang
terang benderang dengan seidzin Nya, dan menun-

. juki mereka ke jolan yang lunts.,1

1.2. Mengalahkan dan menundukkan jiwa supaya mampu
mengamalkan agama yang benar setelah dipahaminya.

Firman Allah SWT. :

u*t;;ru3-{;ri}.rLt-,j5,,K 
3.{ii

. 
=qrti 6A "rA ()5!,;,i,, & r6Uf,,4j,

CIA-\yttlt)
Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba ham-
ba Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti
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apa ))ang paling baik di antaranya. Mereka itulah
orang orang yang telah diberi Allah petuniuk dan me-
reka itulah orang orang yang mempunyai akai.

Sabda Nabi saw. :

t4.g:t4"'l,gkAqt?'F,^t;a1{u,1;s,:r
,t 

:

Apabita salah seorang di antara kamu membaguskan
Islamnya, maka'setiap satu kebagusan yang di amat-
kannya, dkan dituliskan baginya dengan sepuluh lipat
sampai tujuh ratus Iipat.

Di hadits lain Rasulullah bersabda lagi :

Ks';:&ku&:;$;#r;s'i$;4t,h:ta,!,,,
( ;>ff .f"o s-- L.rb *- " 

lej )
Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu dan
hartamu, melainkan Allah melihat hati kamu dan
amal kamu.

1.3, Mengalahkan dan menundukkan jiwa untuk dapat
menyampaikan agama yang benar dan mengajarkan-
nya kepada orang orang yang belum mengetahuinya.
Sebab kalau tidak, pasti dia itu termasuk kelompok
orang yang menyembunyikan agama. Oleh karena itu,
ilmunya itu tidak akan memberi manfaat sedikitpun,' dan tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari
siksa api neraka.

Firman Allah SWT. :
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Wahai Rasul. sampaikonlah upa yang diturunkan ke-
padamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan
(apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tida'k me_
nyampaikan risalah Nya. Altah memelihara kamu dari
(ganggaan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak mem-
beri petunjuk kepada orang orang kaftr.

Dalam ayat lain Allah berfirman lagi :

jnfi /$r#,vq.ll,;,-A,-r(j;ift 3.,-?;ir:,y
(\ol ,,i,:tt) ';;i, jt:tti-firit(*t lirtA.+'<i

Sesungguhnya orang orang yang menyembunyikan
apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan Ee-
terangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami me-
nerangkannya kepada mqnusia dalam al Kitab, mere_
ka itu dilaknati Allah dan dilaknati (puta) oleh semua
(makhluk) yang dapat melaknat'.

1.4. Mengalahkan dan menundukkan jiwa agar bersabar
dalam menghadapi kesulitan kesulitan dakwah. Demi_
kian pula bersabar dalam menghadapi gunggrun gu;;_
guan dakwah yang datang dari manusia.
Firman Allah SWT. :

Sgr,efirdgtnVViv;)eu.i6Kir,
(\yr: qli,.G)1{eJJ.:a;

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan
shalat dan bersubarlah kamu dalam mengerjakannya.
Kami fidak meminta riiki kepadamu, Kamitah ying
memberi riiki kepadamu. Dan akibat (yang baik) ii
adalah bagi orang yang bertaqwa.
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"#23,/i\J.Y-3;:i;'+i:f "&1t4,J$i';$,6ifi
J-'yjtUl-*<:^lK,t'Yl?r:U'g'SLf ,';/C:*
,i;,,1{J1up$i,|p€u.\*:s'^;l'; jnusi;rw

( otti_Jvb ,r*at;

Dalam al Maidah 54, Allah berfirman lagi :

l,lahai orang orang yang beriman, barangsiapa di anta-
ra kamu yang murtad dari agamanya maka kelak
Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Alla;h
mencintai mereka dan merekapun mencintai Nya,
yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang
mukmin, yang bersikap keras terhadap orang orang ,

kafir, yang b'erjihad di jalan Allah, dan yang tidak
takut kepada celaan orang yang sukq mencela. Itulah
karunia Allah, diberikan Nya kepada siapa yang di-
kehendaki Nya, dan Altah Maha Luas (pemberian'
Nya) lasi Maha Mengetahui.

Dalam hadits yang panjang yang menerangkan materi
bai'at para sahabat, antara lain disebutkan :

*$14i;te!sv4:t%66ii3;tt"b1'yi

" . . . Dan Kami (para sahabat) akan senantiasa mengd-
takan yang hak di mana saja kami berada, dan kami
tidak takut dalam (menegakkan agama) Allah akan
celaan orang yang suka mencela.

Demikian pula tatkala menghadapi gangguan ganggu-
an itu tidaklah bersikap cengeng, sebagaimana orang
orang yang lemah imannya.
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Firman Allah SWT. :

Dan di antara m'anusia ada orang yang berkata : Kami
beriman kepada AIIah. Maka apabila ia disakiti (kare-
na in beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah
manusia itu sebagai adzab Allah.

Mengapa ia sabar dan tidak.cengeng ? Karena yang
demikian itu termasuk salah satu jihad.yang paling
utama.

Tatkala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, jihad
apakah yang paling utama. Maka dengan tegas Nabi
saw. menjawab :

(ei-.ruroil;,!r,9;,' *6url1L:* f-e
Perkataan yang hak di hadapan penguasa yang sewe-
nang wenang.

2. Jihadus syaithan.

Cara jihadus syaithan itu dilakukan dengan atau melalui
dua tingkatan :

2.1. Bersungguh sungguh untuk menolak setiap syubhat
yang dapat meragukan iman.

Firman Allah SWT. :

E 4j t(ir1i 
;:, btj,'; 3$j Kj :;Kyit:td E$,
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Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan-
mu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin pemim'
pin selain Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil
p elai aran ( dari p adany a).

Dalam ayat lain Allah berfirman lagi :

!ih."6"r1Ve'g;A.t"{;,luj*=s

Maka hendaklah orang orang yang menyalahi perintah
Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab
yang pedih

2.2. Bersungguh sungguh untuk menundukkan setiap ben-
tuk. kemauan yang datang dari hawa nafsu. Bahkan
nafsu itu harus diarahkan/dijuruskan kepada pekerja-
an pekerjaan yang baik yang diridlai Allah SWT.

Firman Allah SWT. :

a\i,+cA';A#J;rt\1;i-;-i.i:u-$t.#:H
' ;QQ tGJjt' I a$i';'i'r'71' S:aJt

(tl-w rtlt)

Sebab itu sarnpail.anlah berita itu kepada hamba ham-
ba Ku. Yaitu orang orang yang mendengarkan perka-
taan lalu inengikuti apa yang terbaik di antaranya.
Mereka itulah orang orang yang telah diberi Allah pe-
tunjuk dan mereka itulah orang or6ng yang mempu-
nyai akal.

Dalam ayat lain Allah berfirman lagi :
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3.

|teld.u$W*6qiL.fi .rilr&;"i.;"rJ<:,
( YA :;.tc.-Jl )

Dan Kami jadikan di antaianyo *rriko itu pemimpin
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perin'tah
Kami ketika mereka sabar. Dan adalah irrrio *rio_
kini ayat ayat Kami.

Menurut konsepsi Islam, bahwa pemimpin agamayang kuat baru akan tercapai 
"p"Lih aiu ,n"riililri

sifat kesabaran dan keyakinan.
Dengan kesabaran, akan dapat menolak setiap ajakan
hawa nafsu yang menyimpang dari kebeiraraq, s;-ang
dengan keyakinan akan dipaimenolak setiap'beniui
syubhat dan keragu raguan.

Jihadul kuffar wal munafiqin.
Jihadul kuffar dan munafiqin dilakukan dengan atau me-
lalui empat cara : dengan hati, lisan, harta danliwa.
Sabda Nabi saw. :

. O6r, GFt FLtl'^G,YrA {; SyU
(6t--r.rb.,1;, '

Barang siapa yang mati, padahal dia belum pernah turut
berperang dan tidak pernah melibatkan dirinya(dalam pe-
rang), dia sungguh telah mati di atas dasar satu cabang.dari
munafiq.

Jihad itu tidaklah sempurna apabila tidak disertai dengan
hijrah. Jihad dan hiirah itupun tidak akan,empurna pul"
apabila tidak disertui dengan iman. '

Barang.siapa yang telah dapat menyempurnakan tiga ting-
katan jihad tadi, dia itu benar benar termasuk or"ng y"ni
mengharapkan ridla Allah SWT.
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Firman Allah SWT. :

.fr S?.:i"CJA,WOS',U.u6FKi5;t;\i;5,:pv
( r r,r, ap,> .erLJ15;1?it; tit

Sesungguhnya orang orong yang beriman, orang orang yang
berhijrah dan berjihad di ialan Allah, mereka itu mengha-
rapkan rahmat Allah, dan Alla,h Maha Pengampun lagi Ma-
ha Penyayang.

Kepada setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan
dua macam hijrah pada setiap waktu,dan kesempatan,
yaitu hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul Nya.

1. Hijrah kepada Allah, dilakukan dengan jalan tauhid",
ikhlas, inabah, tawakkal, raja, khauf, mahabbah dan
taubat.

2. Hijrah kepada Rasul Nya, dilakukan dengan jalan me-
ngikuti .serta beriman kepada segala perintahnya dan
mendahulukan haditsnya dari pada yang lainnya.

Sabda Nabi saw. :

$;tji it J yK# {.*- At J vltpii( p
( fL,"-trtjL'Jtobi )
Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan kepada Ra-
shl Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul Nya.

Para ulama Islam telah sepakat menetapkan, bahwa mela-
kukan jihadun nafs dan jihadus syaithan karena Allah itu
hukumnya fardlu 'ain. Dan tidak seorangpun yang menye-
butkan sunnat.

Sedang jihadul kuffar wal munafiqin, dapat dilakukan oleh
sebahagiannya saja, asal saja maksudnya telah berhasil dan
kebutuhannya telah terpenuhi.
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Muslim lrang sempurna itu adalah orang yang t"tut -uny"-
lesaikan tingftatan tingkatan jihad [eseluruhannya. Oleh
karena itu, kalau kedudukan tiap orang berbeda di sisi Al-
lah itu justru karena berbedanya tingkat tingkat pelaksana-
an jihadnya. 

'

Akhirnya .Muhamrnad Abu Zaid menutup keterangannya
dengan menyatakan bahwa, orang yang paling sempurna
di sisi Allah adalah Nabi Muhammad saw. Karena beliau
itu telah dapat menyelesaikan semua tingkatan jihad de-
ngan sempurna, mulai nomor satu sampai dengan nomor
empat.

Nabi Muhammad saw. telah melakukan jihad mulai biktsah
sampai wafatnya. Tidak ada satu saatpun di.mana beliau .

berhenti jihad.

Mulai ayat al Mudatstsir turun :

(r -r , j.y)

Wahai orang yang berselimut. Bangunlah, lnlu berilah pe-
ringatan.

Dari mulai itu pula, Nabi Muhammad saw. berdiri melaku-
kannya karena Allah dengan sesempurna sempurnanya.
Beliau melaksanakan dakwah kepada Allah siang malam,
dengan jalan apa saja, terutama wahtu itu sesuai dengan
keadaannya dilakukan dengan jalan diplomasi dan sem-
bunyi sembunyi.

Setelah turun ayatglsurat Al Hajr :

$ t, )r ) .:,i$i, *,?Fr; l;:i4.L:,:"(,
Maka sampaikanlak olehmu secara terang terangan segala
apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari
atang orang nusyrik. :

3;i6Clti"I:Vf"6
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Beliau terang terangan melakukan dakwah tanpa tedeng
aling aling, dan sama sekali beliau tidak memperdulikan
celaan orang orang yang mencelanya.

Setelah beliau merubah cara dakwah, dari dakwatus sirri-
yah kepada dakwatul jahriyah, dan setelah beliau mencela
tuhan tuhan mereka serta menghinakan agalna mereka,
maka gangguan gangguan dan penganiayaan penganiayaan
kuffar Quraisy mulai dilancarkan, terutama kepada paia
sahabat beliau yang lemah lemah.

Hal ini rnerupakan sunnatullah yang mesti berlaku di alam
Nya, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. dalam
al Qur'an :

i{,i};1 jifirl"tf 6eU*e'J*}6V*v6Atiiy
( rv tc)t*s) dQw

Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang orang mfirl
kepadamu itu selain apa y6ng sesungguhnya telah dikata-
kan kepada Rasul Rasul sebelum kamu.

Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman lagi :

e;j:€!\Lu(s&y;":3u$:"A$r1itittS
(o1,t*brwt)

Demikiantah tidak seorang Rasulpun yang datang kepada
orang orang yang sebelum mereka, melainkan mereka
mengatakan : Ia itu adalah searang tukang sihir atau orang
gila.

Setelah gangguan gangguan dan penganiayaan penganlaya-
an yang dilancarkan kuffar Quraisy terhadap Rasul dan
para sahabatnya Iebih ganas dan kejam lagi, maka Allah
SWT. merrghiburnya dengan tuiun ayat :
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'g15UWig',p:8j66f-41[u
'n'*,i,4u"erq;*K:;\'i j;J,e,tjii:s\(JfrttJJ:iJrifij;1ff;_g,.r'uiw'"i'sfi?s, lj:k$i!'(fu,;uniu#a // tat J/'

%;itt-':'.1ft4,j6a1'r(<t.1,.1.1( \ \r :,A D . JJ,.t titl tri..ti tgttt t].1>,)r7

Apakah kamu me.ngira bahwa kamu akan masuk surga, pa_
dahal belum datang kepadar,nu (cobaan) sebagaimana
halnya orang or&ng sebelum kamu? Mereka ditimpa oieh
malap e taka dan k es eng saraan, sertci digonc angkan ( d engan
bermacam macam cobaan) sehingga berkatalah Rawl dan
orang orang yang beriman bersamanya : Bilakoh datang-
nya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolong-
an Allah itu amat dekat.

Apakah manusia itu mengira bahwa ntereka dibiarkan
(saia) mengatakan ; kami telah beri'man, sedang *,rrrio
tidak diuji lagi ? Dan sesungguhnya Kami telah menguji
orang ordng yang sebelum mereka, maka sesungguhnya
Allah mengetahui orang orang yang benar dan sesungguh-
nya Dia mengetahui orang orang yang dusta.

Setelah di Madinah ada sebahagian para sahabat (pendu-
duk yang telah masuk Islam), kemudian Rasul pergi trijr&
ke Madinah, setelah beliau jihad di Mekah selama tiga
belas tahun.

Di Madinah Rasul
difirmankan oleh
52:

berjihad dengan al Qur'an, sebagaimana
SWT. dalam Al Qur'an surat Al Furqan :

( o't : oVlr ) Wfi6r\"#+V'
Dan beiihadlah terhadap m,eryka .dengan At eur,an
dengan jih'ad yang besar. . .
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Menurut riwayat yang muktamad, bahwa di Madinah Nabi
melakukan jihad tidak kurang dari 27 kali ghozowat,

artinya jihad (perang) yang langsung dipimpin oleh beliau
sendiri sebagai panglima. Belum lagi terhitung berapa ba-

nyaknya sariyah (angkatan perang yang dikirim oleh Nabi
ke medan jihad di pelbagai tempat).
Dengan semangat dan ruh jihad seperti lnilah, umat Islam
jadi mulia dan agama Islam jaya" Dan sebaliknya, liilang-
nya semangat dan ruh jihad di kalangan umat dan kaum
muslimin, yang menjadi sebab utama hinanya umat Islam
dan hancurnya agama Islam.

Sabda Nabi saw. :

( jJatrr,!::; ;'3Vl',vW*Y6; tr;t;tU
Tidaklah meninggalkan satu kaum akan kewaiiban iihail,
kecuali pasti Aliah akan meratakan siksaan kepada me-
reka.

Kecuali itu, masih banyak lagi yang termasuk kepada katagori
ibadah lahir, yang pada pokoknya mencakup segala urusan yang

berkaitan dengan bidang mu'amalat dunyawiat.

B. IBADAH BATIN.

Yang termasuk kelompok ibadah batin, intinya meliputi
bidang. bidang : shabar, tawakkal, ridla, tafwidl, tobat, zuhud
dan sebagainya.

1. Shabar.

Orang orang yang telah sempurna tauhidnya, jiwanya se-

nantiasa sabar dalam menghadapi segala macam percobaan
dan persoalan.

Artinya, dia dapat menahan diri waktu menghadapi se-
gala kesukaran dan kesuiitanyang tidak diakehendaki dan
senangi. Dia merasa takut kepada Allah dan mengharap-
kan keridlaan Nya.
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Di antara sekian banyak talcrif sabar, antara.lain seperti
di bawah ini :

fiv,!iA(
Sabar itu adulah : menahan diri tatkala (menghadapi yang)
tidak disukai dan takut kepada Allah serta mengharapkan
keridlaan Nya.

Pendeknya, tahan, kuat dan menguatkan diri dalarnmeng-
hadapi segala cobaan yang menimpa dirinya.

Firman Allah SWT. :

a$<tr;Js;ti';',pjZd6+"a:tSrG*,KL'iqi;,t(i*i 3:iZfu6e-4:Sz:e,filtt3

vf\j6 4G 6.V6yil, - 6A 6;'..- 1:Lsg\f\i64#;+VEy;j PW."'e.j>Jt3: '" I

t -ni?c4 t1,/" 41 $a.l"J*'At(\r;if*iAg;\# 
"F 

JaJ';,ry: $ygVi+.
4 " ) 131(,/{ 4,i /,,tt/it r' -,/1,

r ov - r o o, ipJ r.'i;W\FeldiV-aG;"t
, Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, de-

ngan sedikit ketakutan, kelaparan kekurangan harta, iiwa
dan bttah buahan. Dan berikanlah khabar gembira kepada
orang orang yang sabar. (yaitu) orang orang yang apabila
ditimpa musibah, mereka mengucapkan : Inna lillahi wa' inna ilaiki raji'un. (Sesungguhnya kami adalah milik Allah,
dan kepada Nyalah kami kembali).

Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna
dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang orang
yang m endap at p e tuniu k.

2. Tawakkal.

Orang orang yang telah sempurna tauhidnya, jiwanya se-
nantiasa berserah diri kepada Allah.
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Artinya, dia senantiasa menyandarkan dan menggantung'

kan dirinya kepada Allah serta memBunyai keyakinan

bahwa segala ketentuan Altah itu pasti terjadi'

Di antara takrif tawakkal adalah :

euut;W*iafi,l5it:{tli,'JA;ir(

Tawakkal itu adalah : berpegang teguh kepada Ailah dhn

berkeyakinan bahwa ketentuan Nya itu pasti'berlaku'

Firman Allah SWT. :

4'rit&g;.\:A$vF.E:*v"&;;-qi'F&l;ot
qor,.,34) 6ryiU<-tF

Sesungguhnya aku bertawakkat kepada Attah Tuhanku

dan Tuhanmu. Tidak ada satu binatang melatapun melain-

kan Dia-tah yang rnemegang ubun ubunnya. Sesungguhnya

Tuhanku di atas ialan yang lurus.

Tidak ada satu kesulitanpun yang'tidak dapat diatasi de-

ngan tawakkal, dan bagi orang yang tawakkal akan senan-

tiasa mendapatkan jalan keluar dari kesulitan itu-

Firman Allah SWT. :

l4gr,'#l +,;S;;j et'; t:t;';# #3

f.6{6ff i,$4r4;grilgvtK,6i,J-
(v -r ,.o-ybtt)

Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan

mengadakan baginya ialan keluar. Dan memberinya riiki
dari arah yang tiada dlsangka sangkanya. Dan barang siapa
yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencu'
kupkan (keperluannya). Serungguhnya Allah melaksana-

kan urusan (yang' dikehendaki)-Nya. Sesungguhnlta Allah
telah mengadakan ketentuqn bagi tiap tiap sesuatu.
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Sabda Nabi saw. :

)-:8rb5A6$;J,H;"v.ilu;sig"(4j
c*,lv!r.rie6;;r or:-,) 6V ra;SrtXlG;t*

Sesungguhnya kalau keadaan kamu sekalian bertawakkal
kepada Allah dengan sebenar benamya tawakkal, pasti
Alkh memberi rijki kepada kamu sebagaimarw burung
diberi rijki; pagi pagi burung terbang dengan perut Hosong,
sedang sore sore bunrng datang dengan perut berisi (bun-
cit; Sunda)

3. Ridla.

Orang yang tauhidnya telah sempurna, jiwanya senantiasa
ridla kepada Allah SWT,

Artinya : Apapun yang menimpa dirinya, baik maupun
buruk, dari segala ketentuan .A,llah, dia senantiasa mene-
rimanya dengan segala senang hati, ikhlas dan mengharap
pahalanya.

Para ulana Tashauf telah memberi takrif akan ridla itu,
antara lain seperti demikian :

'46:$;{t;'6h.;ai'.,;:t.t6
Ridla itu adalah : sena.ng
(segala ketentuan Allah),
rapkan pahalanya.

hati dengan kedatangan qadla
dia menerimanya dan mengha-

Memang ridla dalam arti menerima segala ketentuan Allah,
baik ataupun buruk, itu merupakan satu penyelesaian
yang sangat istimbwa. Karena dengan demikian, orang akan
mendapat kepuasan jiwa yang tidak dapat dinilai oleh
bentuk materi apapun. Itulah keutamaan Allah yang
diberikannya kepada hambanya yang ridla.
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Firman Allah SWT. :

,h,@*ri",tg2tjt6;'i;r;r4;tinhtTt;U"#,t;
( o I z -p. .,|r t ) . t?,i) i,J;gfd&fr' t# "n

Jikalav mereka sungguh sungguh ridla dengan apa yang
diberikan Allah dan Rasul Nya kepada mereka, dan ber-
kata : Cukup'lah Allah bagi kami, Allah akan memberikan
kepada kami sebahagian dari karunia Nya dan dgmikian
(pula) Rasul Nya, sesungguhnya knmi adalah orang qiang
yang berharap kep.ada Allah, (Tentulah yang demikian
itu lebih baik bagi mereka).

Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah di zaman Rasulullah
saw,., sebagaimana digambarkan dalam al Qur'an, deriri-
kian:

"+,iu\OK7t3'-(3ta56g#"tf6;A€it6),il
W*u';6effi .thlw1,&96#.q.il,46

( n -r,r : * ) . t&furiiit{(;
Sesungguhnya Allah tela)h ridla terhadap orang orang muk-
min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah po-
hon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati
mereka lalu menurunkan ketenangan kepada mereka dan
memberi balasan kepada mereka dengan.kemenangan yang
dekat. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat me-
reka ambil. Dan adalah Allah Maha Perl<asa lagi Maha
Bijaksana.

Ini adalah peristiw4, terjadinya sulhul Hudaibiyah, dan
kemenangan di peperangan Khaibar. Didapat karena orang
orang mukmin ridla dan ikhlas atas keadaan yang telah
ditentukan oleh Allah dan Rasul Nya.
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4.

Sabda Nabi saw. :

ta:^y:L(li6rrei6ir;,'1,ir+t#Q.6r.'(,\v,fg:,
( -t'-.,i,o.'g-rJr ) .t"1tiilit

Dari sebahagian kebahagiaan manusia (anak Adam) adatah,
ridlanya kepada apa yang telah ditentukan Allah kepqda-
nya. Dan dari sebahagian celakanya manustia (anak Adam)
adalah, menggerutunya kepada apa yang telah ditentukan
Allah kepadanya.

Oleh karena itu keridlaan Allah itu bergantung kepada
keridlaan orang itu menerima ketentuan Nya. Sebaliknya.
kemurkaan Allah-pun bergantung pula kepada tidak suka-
nya orang itu menerima ketentuan Nya.

Dalam hadits lain Nabi saw. bersabda : ,

",fr 
, &fr.tw; 43 *i(6 r{11 &g rrf,t rt+it

(.,p r ip.:,-r,Lr ) . E+ \fi13 J# "frW)r'{tJ €,
Sesungguhnya besarnya pahala itu beserta besarnya coba-
an. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Dia mencintai
suatu kaum, Dia mencoba mereka. Barang giapa yang
ridla (akan cobaan Allah itu), maka baginya keridlaan
(AllaD. Dan barang siapa yang menggerutu (akan cobaan
Allah), maka baginya kemurkaan (Altah)..

Tafwidl.

Orang orang yang tauhidnya telah sempurna, jiwanya se-
nantiasa pasrah menyerah kepada Allah SWT.

Artinya : menyerahkan dirinya mutlak kepada Allah,
agar Dia melindunginya dari Segala kejahatan dan mara

, bahaya.
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Sebahagian para ahli Tashauf memberi takrif tafwidl, demi'
kian :

-rfi,Pbi#.
Tafwidl itu adahh : Saya menyerahkan diri kepada Allah
SWT., agar Din melindungi diri saya dari segala keiahatan-

Apabila orang:suka menyerahkan diri kepada Allah dalam

keadaan bagaimanapun, terutama dalarfi keadaan kritis,
pasti Allah akan memelihara dan melindunginya dari ke'
jahatan yang diperbuat oleh siapapun. Asal dia benar benar

bulat menyerahkan dirinya kepada Allah Yang Esa yang

tiada syarikat bagi Nya.

Firman Allah SWT. :

Cto -tt I iyyt)
Kelnk kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada

kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Se-

sungguhnyti Altah Maha Melihat akan hamba hamba Nya.
Maka Allah memeliharanya dari keiahatan tipu daya mere'
ka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab
yang amat buntk.

Memang demikianlah, manusia diciptakan oleh Allah tiada
lain justru hanya supaya menyerahkan kepada segla ke-
hendak Nya.

Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman :

JGi'6t'i1,fr, E"Ai

iLA\%;il,'rtitJEjpjii;{<Xl{gsKfr 3
yt'Lfi ':4';!;)1u,5t<$$6+V^tGj
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,F. r$i e Jib;.'6hyi, ii,i;h iu,/rp(, :c. Ai
._S:,0.j^:

(Dialah) yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia
menguii kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amat_
nya. Dan DiaMaha Perkasa lagi.Maha pengampun

5. Taubat.

Orang orang yang tauhidnya telah sempurna jiwanya se-
nantiasa bertaubat kepada Allah setiap saat dan waktu.
Artinya : Kembali kepada Allah dengan melepaskan se-
gala ikatan dosa yang terus menerus. Kemudian disambung
dengan rajin melaksanakan hak hak Tuhan.

Di antara takrif tobat, dinyatakan oleh sebahagian para
ulama Tashauf, demikian :

Taubat itu adalah : Kembali kepada Allah dengan jakn
melepaskan (perbuatan dosa) yang terus terusan di dalam
hati. kemudian disusul dengan mengamalkan segala hak
Tuhan (semesta alam).

Kembali kepada Allah seperti digambarkan di atas itu,
dilakukan dengan memenuhi segala persyaratannya. An-
tara lain seperti :

5.1. lVlerasa menyesal karena telah melakukan perbuatan
perbuatan dosa dan makshiyat,pada masa masa yang
telah lalu.

5.2. Berjanji dalann hati tidak akan kembali
dosa seperti yang sudah sudah.

5.3. Memperbanyak membaca istightar dan
' 'ampun kepada Allah tiap waktu dan saat.
5.4. Menukar sejarah hidup lama.yang penuh dosa dengan

lembaran sejarah hidup baru yang penuh taat dan
mengamalkan pelbagai amal salih.

rnengulangi

memohon
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Firman Allah SWT' :

&aK:rr:&;"o'efi :3.;i',J(,ii:. j
1t,lAr te$(gAafi$;AYai

lilahai orang orang yang beriman, bertaubatlah kepada Al'
lah dengan taubat yang semurni murninya,mudah mudah-
an Tuhan kamu akan menutupi kesalahan kesalahanmu

dan memasukkan kamu ke dalam Mrga yang mengalir di
bawahnya sungai sungai.

Karena memang manusia itu tidak ada yang luput dari ke-

salahan, besar atau kecil. Maka oleh karena'itu wajib aths

manusia rirelakukan taubat kepada Allah setiap waktu dan
saat.

Sabda Nabi saw. :

{;}w,*r({t;^:;,u1,6,r,\7*!9
CJtjUrnlg 6rA;^)tdl,')

Setiap anak Adam (manusia) bersalah, dan sebaik baiknya
orang bersalah orang yang bertaubat.

Bahkan Nabi saw. sendiri, walaupun ma'shum (dipelihara
dari salah), tetap juga melakukan taubat setiap hari tidak
kurang dari 100 kali.

Sabda Nabi saw. :

,{atv;;}t}.

uz /"!

U-;$rWti
,&ry

7j;t'dji;:Jy*jl'6\t$"(t5
( .r k "il,re.tr"rtl b d-, t:l )
Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya

aku sendiri, aktt bertaubat dalam sehari sampai 100 kati.
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6. Zuhud.

Orang orang yang tauhidnya telah sempurna senantiasa men-
jauhkan dirinya dari masalah maialah dunia yang dapat mence-
lakakan dirinya di dunia dan akhirat.

Sebahagian para ahli Tashauf memberikan takrif zuhud, demi-
kian :.

.;;\ii/ffiV!rrj"W43'{S\?^hX
Zuhud itu adalah : meniauhi dunia dan berpaling dari padanya
serta meninggalkan apa yang akan membahayakan dirinya
pada hari akhirat.

Mengapa orang yang telah sempurna tauhidnya itu bersikap
z-uhud terhadap dunia ? Betapa tidak, karena pada umumnya
dunia itulah yang menghalangi akhirat.
Karena ituldh Allah SWT. memperingati dengan firman Nya
dalam al Qur'an :

"r:,t.{;".A$>G{::*fY#:t#ff 
,

lUahai orang arang yang beriman, ianganlah harta hartamu dan
anak anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang
siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang orang
yang rugi.

Harta dunia itu hanyalah kesenangan yang bersifat sementara
dan kecil saja, apabila dibandingkan dengan akhirat.
Firman Allah SWT. :

AibiX$3ffip6rlfi ft goiil:r&n1;1"J.c;):iiiy
,

JI

u;li*,a!Up6rso6]$fi rJ:Ssria,Gi

,t";!i
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Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada
apa apa yang diingini, yaitu : wanita wanita, anak anak, harta
yang banyak dqri ienis emas. perak. kuda kuda pilihan, bina-
tang binatang ternak. dan sawah ladang. Itulah kesenangan
hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik
(surga).

Bahkan, kadang kadang harta dunia itu jadi tipuan y.ang men-
celakakan bagi orang yang masih lemah tauhidnya.
Dalam ayat AIi Imran itu juga Allah SWT. berfirman lagi.:

( r,r o : ;y,--.1[ :j$(&1frliri:rAy;
Kehidipan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yaig
memperdayakan.

Oleh karena itu, kalau orang yang bertauhid mencafi dunia,
itu hanyalah sekedar wasilah untuk akhirat, lain tidak. Dan
kalau sudah ada, dihabiskannya untuk kepentingan akhirat.

Dalam sambungan ayat surat al Munafiqun di muka, Allah
SWT. melanjutkan firman Nya :

'{g"xr,gs'brlrfu t6itf;i.;tii<; j5t;'5KA{K65| jJ6'b, jr$'6v(zi'io
t1,:;^yif:d;l;*r;;K'J'6:"&Gqn&$f6fr

..2 Q,r)\i-ii4.,,_,z,'J36qE]"6ffi;6:9taa'J
"'j.!

(\\ -\.

Dan belanjakah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum datang kernatian kepada salah seorang di
antara kamu lalu ia berkata ; Ya Tuhanku mengapa Engkau
tidak menangguhkan ( kematian) ku sampai waktu yang dekat,
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termantk
orang orang yang saleh. Dan AUah sekali kali tidak akan me-
nangguhkan (kematian) seseordng apabila datang waktu kema-
tiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kau kerjakan.
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Harta-dunia itu baru ada manfaatnya, apabila difungsikan se'

bagai sarana akhirat. 5
Satu waktu sahabat Mutharrif datang menghadap kepada Nabi

saw. .sambil membaca ayat : al Hakumut takatsur. Kata Mutha-

rrif : Nabf saw. bersabda :

36:6 ! 3'6(* t4\i bA J< 
", 

Uf J{ 
: i:\6,, F,

{ 6!-,:ar^l!orp ) 66 CaF :'l*ti Sigf;

Anak Adam (manusia) berkata (di hari kiamat nanti) : milik'
ku mitikku. Dan tiadalah dari milikmu itu kecuali apa yang

telah e ngkau sidekahkan. maka itu felah engkau simpan: atau

yang telah engkau makan; maka itu telah'engkau rusakkau;

atau ))ang telah engkau pakai, maka itu telah engkau hancur-

kan.

VIII. SIFAT ORANG TAUHID.

Orang orang yang tauhidnya telah sempurna' senantiasamem-

punyai sifat sifat yang bersih, baik bersih jasad kasarnya maupun

bersih jiwa yang batinnya.

Raga kasar dan jiwa lembutnya orang yang tauhidnya telah

s".puittu tidak ada bedanya seperti "air mutlak" yang dapat

meniucikan dirinya sendiri dan dapat membersihkan orang lain'

Sabda Nabi saw.

'6663y5,5?;,i',Ci"6L1i,63'CbV'bt'W;3Ii
( F-rti " 

r:,) t"*i$v z:6t/"lUt'()3

orang mukmin itu senantiasa bermanfaat. Kalau engkau berialan

bersimanya. dia m?mberi manfaat kepadamu. Kalau engkau ber-
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nxusyawarah dengannya, dia memberi manfaat kepadarntt. Kalau
engkau menyertainya, dia memberi manfaat kepadamu. Ringkas-
nya, segala sesuatu urusannya itu bermanfaat.

1. Bersih lahirnya.

Yang dimaksud dengan bersih lahirnya di sini, adalah terbagi
kepada dua bagian. Yaitu bersih jasadnya dari segala. bentuk
dan jenis kotoran/najis serta bersih anggotanya dari bentuk
dan jenis perbuatan ma'shiyat.

1.1-. Bersih lahirnya dari kotoran. '

Artinya, jasad dan badan orang yang telah sempurna tau-
hidnya senantiasa dalam keadaan bersih, baik bersih dari
kotoran maupun bersih dari najis. Sebab kebersihan itu
bagi orang yang tauhidnya telah .sempurna merupak4n
perintah Allah yang wajib dijaga dan dipeliharanya.

Firman Allah SWT. :

cI -t,j-rJ.r) ";F6,u5 xKqs
Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkan-
lah.

1.2. Bersih anggotanya dari ma'shiyat.

Artinya, anggota anggota badan orang yang tauhidnya
teiah sempurna, senantiasa bersih dari perbuatan perbuat-

. an mashiyat.

,Anggota anggota badannya senantiasa diarahkan kepada
perbuatan perbuatan ketaatan melaksanakan segala perin-
tah Allah. Anggota anggota badannya diusahakan supaya
tetap berada dalam fungsinya iesuai dengan maksud dan
tujuan Allah menciptakan anggota badan itu.
Firman Allah SWT. :

'W\.r&l;;k;,h,;
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cv,r : ;!.;,.i1 ;';jr:$"H1';'***,;st;il6

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi
kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu ber-
syukur.

Karena kalau anggota badan itu telah keluar dari fungsi
yang telah ditetapkan oleh Allah Maha Pencipta, maka
dia jatuh ke lembah yang hina, derajatnya ada di bawah
binatang.

Firmal Allah SWT. :

'{i'W,S;16'<t4i,t;4;{*A'4,AS:U#U:;:A;
'rA,)irt-Tt(A5i,tw1,r!7ii'_4',;6igi\irlr3J.i"ltwl

c \v'\ : iyrr, !r$r tJ 55J'!JA,

Dan sesungguhnya Kami jadikan un-tuk (isi neraka) jahan-
nam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempu-
nyai mata (tetapi) tidak diperankannya untuk melihat
(randa tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai
telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk rnendengar
(ayat ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang orang
yang lalai.

2. Bersih batinnya.

Yang dimaksud dengan bersih batinnya itu, adalah meliputi
tiga bagian yang pokok. Yaitu bersih ruhnya dari sifat sifat
kafir, bersih hatinya dari sifat sifat munafiq dan.bersih jiwa-
nya dari sifat sifat musyrik.

2.1. Bersih ruhnya dari sifat sifat kafir.

Ruhnya orang yang tauhidnya lelah sempurna senantiasa
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bersih dari sifat sifat kafir. Ruhnya bersih dari segala sifat
yang dapat menutup hatinya rapat rapat dari segala nik-
mat Allah. Bahkan sebaliknya dia sadar, bahwa segala
nikmat yang pernah dia rasakan, semqanya juga datang
dari Allah SWT.

Pengertian kafir itu adalah :

&;ft!pKiG&/4i;J^Xr36'i6f ,-eA,ilK,'sA
"sA.!,ti,tifort;t:4,[66fiKfr Wr,";qgi

. * fr ,,f'rCK.*s eft;:f qe 

F .66, ep;';
Arti kafir menuntt bahasa adalah tertlttup. Dan di ontaro-
-nya orang kafir dinamai kafir, karena orang itu dengan
kekafirannya dapat menutup apa yang waiib atasnya dari
pada iman.

Sedang sebabnya baik karena kekerasan kepalaan atas ke-
benaran setelah diketahuinya atau karenu penentangan dari
pada mengetahuinya dan sombong dari memperhatikan
kebenaran itu.

Dengan demikian jelaslah, orang yang kafir itu tidak ber-
iman karena tertutup ruhnya oleh keingkaran dan kesom-
bongannya sendiri, dan bukan oleh karena ketidak tahu-
annya.

Kalau ruhnya telah tertutup oleh kekafiran, maka segala
amal yang dipandang baik yang pernah dikerjakannya
akan pereuma serta tidak berguna sama sekali. Bahkan
di akhirat kelak dia termasuk orang oraRg yang rugi.

Firman Allah SWT. :

.'.{rd,GAiO;f/iG'J.i;-6r\"5\iK;f,il|r;,r)Cat
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Barang ;iapa yang kaftr sesudah beriman ( tidak meneri-
'':ttua hukum hukum Islam), meka'hapuslah amalannya dan
ia di hari akhirat termasuk orang orsng merugi.

2.2. Bersih hatinya dari sifat munafiq.

Hatinya orang yang tauhidnya telah sempurna, senantiasa
bersih dari sifat sifat munafiq. Perkataan dan perbuatan-
nya tidak pernah berbeda dengan kenyataannya yang ber-
semi dalam hatinya. Sikapnya cocok dengan idenya.

Pengertian munafiq itu adalah :

'4t(ilt,'{iAi,',tit(o!}1K", p, !rI,'S;, c,-,Ditiri
,fr,tf5r+(4

Nifaq iru adalah, pekerjaan orang munafiq. Asalnya di-
ambil dari kalimah "n:afaqo", yaitu "al yarbu" nama se-
ekor binatang, (Alasan).sebab binatang itu suka menyem-
bunyikan .tesuatu yang berbeda dengan apa yang nampak
ielas.

Oleh karena itulah, maka arti munafiq yang sebenarnya
adalah :

et{(}l.p1; jr6,'"K,;'-|;,,aitfii
Munafiq itu adalah ; orang yang menutupi kdkafiran
dengan hatinya day melahirkan iman dengan lisannya.

Munafiq itu satu sifat yang sangat kotor dan keji, sebab
kerjanya hanya manipulasi saja; penuh dengan tipu daya.

Karena itu balasannya sangat keras sekali.

Firman Allah SllT. .

AtKfr ,6.r]6rJfiL6*:,#rg;;"4:,,,te4;iaiii,ray
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Jt<4\|ir1r",rr:"15'A)trrL',ti5tSi64'.;:&
c * r -,*,',;,, t . f,{"r'*4 $tirt ;q ;;tY86 lft;'3F

Sesungguhnya orang orang munafiq itu menipu Atlah.
dan Allah akun membalas tipuan'mereka.,:Dan apabila
mereka berdiri untuk bershalat, mereka berdiri dengan

malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapon

manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali

sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu flntara
yang demikian (iman atau kafir). Barangsiapa yang di-
sesatkan Allah maka kamu sekali kali tidak akan rnen'

dapat jalan (untuk memberi petuniuk) baginya-

,. (,ro,.LJ\) 
.

Sesungguhnya orang orang munafiq itu (ditempatkan)
pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu
sekali kali tidak akan mendapat seorang penolongpun
bagi mereka.

2.3. Bersih jiwanya dari sifat musyrik.

Jiwa orang yang telah sempurna tauhidnya, senantiasa

bersih dari sifai sifat musyrik dengan seluruh bagian dan
cabang cabangnya. Sebab tidak ada dosayang lebih besar

dari pada musyrik.

Musyrik itu artinya :

. '.:t:.''.r:l

o olzz,3';ilt
J/

Musyrik itu adalah : orang yang mempersekutukanf nten'
syarikatkan Allah. Tegasnya dia itu menjadikan syarikatl
sekutu bagi Allah.

W "p l+ J; tg't,y* l;xre ;sy56

.erq';:*,)i,tffi6
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Kalau,manusia sudah jatuh ke jurang musyrik, berarti dia
telah jatuh ke jurang yang paling dalarn. Bahkan kalau
dia mati dosa musyrik itu terbawa ke kubur dan belum
ditobati, maka dia itu tidak akan mendapat ampunan
Allah barang sedikitpun.

Firman Allah SWT. :

'4AtlaiJ:i:trrfutt'g;fr :tuiL,3i&U:"
cY\ : F-J-r r,#rei,A&)) *,a#ir

Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah,
maka adalah dia seolah olah jatuh dari langit lalu disam-
bar oleh burung, atau ditebarkan angin ke tempat yang
iauh.

tr,L" 
"4 $\6 A A\S;',\; i i'{6 y,a}U ffi h'lv

( t,t, : s(*,tt1 .t1r)g;f?1iiO, ,

Sestrngguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musy-
rik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari
(musyrik) itu, bagi siapa yang dikehendaki Nya. Barang
siapa yang mempersekutukan ,4{llah, maka sungguh ia
telah berbuat dosa yang besar

Ix. MACAM MACAM MUSYRIK

Syeikh Jamaluddin al Qasimi dalam tafsiernya telah mengufip
pembagian dan magam macam syirik yang dikemukakan oleh Abul
Baqa, waktu menafsirkan ayat di atas (surat an Nisa 48), ada 6
bagian/macam : syirkul istiqlal, syirkut tab'idl, syirkut taenh,
syirkut taklid, syirkul asbab dan syirkul aghradl.

1. Syirkul Istiqlal.
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q;A l6{j#4;)v L66, )r't;",'!3t
Syirik Istiqlat itu adalah : menetapkan adanya dua iuhan se'

c.ara bebasf merdeka, seperti syiriknya orang orang Maiusi'

Firman Allah SWT. :

. :,is:ti dl\i A'+r!^\3'i iA, yii E fl*'ir -t6tr'iji{ i,jt t*e u-;t tli tr 
"u}i3 . }:a t lU''J J

(oy - o\ ,,J"-.;Jt)

Attah berfirman : Janganlah kamu menyembah dila tuhan. Se-

sungguhnya Din-tah Tuhart Yang Maha Esa, maka hendakloh

kepada-Ku saiolah kamu takut. Dan kepunyaan'Nya-lah segala' 
apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaat-
an itu selama lamanya. Maka. mengapa kamu bertaqwa kepaila'

selain Allah ?

Dan kalaulah di muka bumi ini ada dua tuhan seperti yang

ditetapkan oleh orang orang yang syirkul istiqlal tadi, maka
akan timbul persaingan kotbr yang dalam waktu relatif singkat

akan membawa kehancuran dunia secara total.

Firman Allah SWT. :

'i,ty!4:4lte. 1'ri$. *,i"!WAl.Grg ;'
cvr 

= ', 
, ,viD.'i;4"G,t$4p\'L;:56(3i

Apakah mereka mengambil tuhan tuhan dari bumi, yang dapat
menghidupkan (orang orang mati). Sekiranya ada di.langit dai
di bumi tuhan tuhan selain Allah,'tentulah keduanya itu telah

rusak binasa. Mat a Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arasy

daripada apa yang mereka sifatkan,.

2. Syirkut tab'idl.
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,dvA'964.\dryi6K",
syirik rab'idl itu adalah : menyusun dan menetapkan tuhan
dariAala tuhan ruhan (yang banyak), seperti syiriknya orang
orang Nashrani.

Firman Allah SWT. :

t..l9l r

' t /l'( 1rr\, LJ ,t.,).? '(

lr.al),L-9

"e,1,7'"*fir$tn#tt$rt jiyt'utr:*'i/:rTi5\t;

?K!_Ji'A,'pEft :,sJui1,iiie,e;:-g,l9]w*evb,,L
*LVi)W,{;;ir{=ti}:,,9,,\"e\is:i#WFxJf ig,GL

(vr -v. : ila;lr > ;J;&VLrf56VlyVL".V$)y\;t"l "4t,';K,iw,i+z:6$y<"f ,,SrAiy(:^lZ

f-#W:garq-lL
L*AtlgK^ri(^'r,r(?

Orang orang Yahudi berkata : (Jzeir itu puta Allah, dan orang
Nashrani berkata ; Al Masih itu putra Ailah. Demikian itulah
ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru pgrka-
taan orang orang kafir yang terdahulu. Dilo'nati Allah-tah me-
reka; bagaimana mereka sampai berparing ? Mereka meniadi-
kan orang orang alimnya rian rahib rahib meieka sebagai tuhan
selain Allah, dan (iuga mbreka mempertuhankan),At Masih
putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah
Tultan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci
Allah dari apa yang mereka persekutuban. :

3. Syirkut Taqrieb.

c;;%6iitJt::.HAd1't1t?|G'Ku,+;A,,&
,:'. 

t 2

Syirik Taqrieb itu adalah : beribtadah kepada ,',ffiY; 
!

dengan harapan supaya dapat mendekatkan dirinya kepada '',.

Allah dengan sedekat dekatnya. contohnya seperti orang' orang musyrik Jahiliyah dahulu kala. , . . i
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Firman Allah S\{T. :

Sesungwhntta t<.aii menurun.kan kipadamu Kitab (At Qwr'an)
dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah AHah dengan

memurnikan ketaatan kepada Nya. Ingatlah, h:anya kepunyaan

Attah-tah agama yang bersih (dari syirik). Dan ?rang orang
yang mengambil pelindung selain Allah (berkata) i Karni tidak
menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan

kami kepada Atlah dengan sedekat dekatnya. Sesungguhnya

Allah akan memutuskan di antara mereka tentang ?pa 
yanF

mereka berselisih padanya. Sesunggu'hnya Allah tidak menun-
juki orang orang yang pendusta dan sangat ingkar.

4. Syirkut Taqlid.

,!;cJ,"Eqrli{ifu.Y.ti,#1'"G'K,g;t/:g.
Syirik Taqlid itu adalah : beribadah kepada setain Allah de-

ngan dasar mengikuti yang luin. Contohnya seperti syirik
ofdng orang Jahiliyah yang terakhir.

Firman Allah SWT. :
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Atlah sekali kali tidak pernah mensyari'atkan adanya BAHII-
RAH, SAAIBAH, WASHIILAH, dan HAAM, Akan tetapi
orang grang Eafir membuat buat kedustaan terhadap Artah,
dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apabita dikatatcan
kepada mereka ; Marilah mengikuti apa yang diturunkan
AIIah dan mengikuti Rasul. Mereka meniawai : tCukuplah

?ftuk kami apa yang kami dapati bapak bapak kami menger_
iakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek
moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak
mengetahui apa apa dan tidak (pula) mendapat pituniuk ?

5. Syirkul Asbab.

/ ,//t 2 /-t ? z

Wi6, #g rtit yQi\ fr\1, ttr"rj&, -tfr ti't; 4

A)t)F r:e"f":&?;.6iJ6
syirkul Asbab itu adarah ; Menyandarkan bekas (hasit) kepada
pelbagai sebab yang biasa (menurut adat). contohnya seperti
syiriknya orang orang ahti Fitsafat dan orang orang ahli rasio
serta ntereka para pengikutnya.

Firman Allah SWT. :

Katakanlah : sekali kali tidak akan menimpa kami melainkan'apo yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung
kami. Dan hanya kepada Altah-tah orang orang yang beriman
harus bertawakkal.

6. Syirkul Aghradl.

. irtfu$w,r#<Ji'4;,
syirik Aghradl itu adalah : pekeriaan (ibadah) yang ditulukan
kepada selain Allah.

rtji
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Firman Allah STtilf. :

',,itiS;fi G';rG$t3-#\:fu '"tgt#EgJi:i$r(2g

4;,6r*St:elf*|\6!6),V'w$g;n(st&,
'i6'frKt4;,?Ffi g<t'Wre:j,3'4v:+C|z3

- --3(\f [: o,r.ort g"616o,6,5

llahai orang orang beriman, ianganlah kamu menghilangkan
( pahala ) se dekahmu dengan m eny ebu t ny ebu tny a.dan m enya-
kiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafaqahkan
hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaon orailg
itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian
batu itu ditimpa hujan lebat, laht meniadilah dia bersih (tiait
bertanah). Mereke tidak menguasai sesuatupun dari apa yang
mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang orang yang kaftr.

Demikianlah, pembagian dan macam macam syirik yang sangat
berbahaya yang mesti kita bersihkan dan jauhkan dari dalam
diri kita.

Firman Allah SWT. :

'bJ16i.1iGuS"{srinu6r#;x;r;i,rt}L$3
f;rc\t"il;;U5r{<5eFj6#$"b\i"^3ggj_K,rtl
( r, p.:pr ) rt:-4r44nii,"{tb, "rg,;r"#i

Dan (initah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul Nya
kepada umat manusia pada hari haii akbar, bahwa sesungguh-
nya Allah dan Rarul Nya berlepas diri dari orang orang musy-
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rik in., Ke mud ian j i ka karwt ( kaum mu syri&lr )ber,i auba.t,:maka
bertaubat itu lebih baik bagimu; datn jika kamu berpaling,
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu lidak dapat me-
lemahkan Allah, Dan bieritakanlah bepada orang orang kafir
(bahwa mereka akan mendapat).siksa y-ang pedih.-

', 1. . .". ....-

Uraian terirrgi nrasalah .$usyrik ini, dapat dibarlJ daiam,,buku
"AL MUSYRIKAAT" yang akan diter-bitkin riiuuiiif Giibung-
an luhu lni lngya Allah, *ft ,. ..
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